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Høringssvar fra Hammerfest Energi:
Goliat (PL 229) - Forslag til program for
konsekvensutredning

Hammerfest Energi har fra 1891 produsert og distribuert grønn kraft. Gjennom
miljøprosjekt,  som tidevannskraftverk,  høyspent miljølinjer, gasskraftverk med
C02-fangst m.fl., har vi bidratt til at Barentsregionen har en høy miljøprofil. I all
vår virksomhet har vi fokus på å ivareta miljøet vi lever i.

Hammerfest Energi har studert "Goliat  (PL 229) Forslag til program for
konsekvensutredning".

Hammerfest Energi har konsesjon for produksjon og nett for transport og
distribusjon av elektrisk kraft på 5 av  de 9 lokasjonene som foreslås utredet og
har følgende kommentarer:

1. I pkt. 1.2 beskrives at utbyggingsløsninger 1, 2 og 3 planlegges med at
rikgassen skal ledes i rør til LNG-fabrikken på Melkøya. Det må utredes
hva som skal gjøres med rikgassen på Melkøya. Kapasiteter, lokal
leveranse av naturgass,  industrielle muligheter må utredes i lys av
utbyggingsalternativene,  det enkelte mulige ilandføringssted (som er
beskrevet i pkt 4.6.) og tidsplanene (som er beskrevet i Tabell 3-1).

2. For å drive installasjonene i forbindelse med utbyggingen av Goliat
kreves det kraft. Barentsregionen er et viktig område å vise at Norge tar
vare på miljøet.  Dette gjelder både reelt og symbolsk. Derfor må
muligheten for forsyne Goliat med "grønn energi" utredes. Her må
muligheten med å hente kraft fra gasskraftverk med CO2-fangst utredes.
Det må også utredes om en del (for eksempel 20 %) av feltet kan drives
av ny fornybar energi som er produsert i regionen.

3. Ved utbyggingen av Snøhvit ble vilkårene til konsesjonen beskrevet ut
fra forventet økonomi i prosjektet. Fra Stortinget behandlet PUD'en til
anlegget står klar til drift har økonomien  endret seg fra "anstrengt" til
"gullkantet".  Dette har ikke gjenspeilet seg i at lokalsamfunnet eller
regionen får delta i den økte merverdien som anlegget genererer i normal
drift .  For utbyggingen av Goliat må det utredes om vilkårene for
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konsesjon heller kan relateres til prosjektets endelige økonomi enn til
forventet økonomi ved behandlingen av PUD'en.

4. KU beskriver hvilke konsekvenser utbygging og drift har på miljø, natur
og samfunn på utbyggingsstedet. Representant for utbygger og
representant for utbyggingsstedet kan ha kryssende interesser. Hvis det
er tilfelle er det representanter for utbyggingsstedet som bør forestå KU.
Det må utredes om utbygger kan ha kryssende interesser med
utbyggingsstedet. Det må utredes om representanter for utbyggingsstedet
kan forestå KU, mens utbygger blir høringsinnstans.

5. KU må inneholde et element for opplæring og bevisstgjøring av
lokalsamfunnene slik at de bedre kan forstå sine muligheter,
begrensninger og behov på et tidligst mulig tidspunkt.

Med hilsen

Jo -Eirik Holst
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