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MELDING OM POLITISK VEDTAK - KONSEKVENSUTREDNING GOLIAT

Kommunestyret behandlet i møte 19.06.2007 sak 33/07.  Følgende vedtak ble fattet:

1. Utbyggingsløsningen skal baseres på ilandføring for prosessering av de samlede
ressurser av olje og gass, hvor etablering av arbeidsplasser og virksomhet skjer på
land.
Alle utbyggingsalternativene må således utredes i like stor utstrekning, dette for å
få en reell diskusjon om valg av konsept.

2. Det legges i konsekvensutredningsprogrammet opp til gjennomføring av ulike
avbøtende tiltak. Det er nødvendig med en offensiv tilnærming i forhold til en
regional utvikling, hvor det klargjøres hvordan utbyggingen ved ulike strategier og
tiltak kan bidra til lokal og regional utvikling gjennom kompetanseoppbygging,
muligheter for lokalt og regionalt næringsliv, etablering av nye arbeidsplasser og
design av kontraktsregimer.

3. Konsekvensutredningen må bidra til å sikre utvikling og gjennomføring av en høy
miljøstandard hvor blant annet behovet for permanent beredskap i umiddelbar
nærhet av spesielt utsatte områder vektlegges.

4. Konsekvensutredningsprogrammet ser utbyggingen av Goliat som et isolert
prosjekt. Det legges til grunn at konsekvensutredningen settes inn i en større
industriell og strategisk sammenheng, dette som et sentralt element i en ny
industriell satsing i nord.
Goliat-utbyggingen må sees i en sammenheng med etablerte strukturer tilknyttet
Snøhvit, oljevernberedskap og overvåking.
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I tillegg til de områder som er beskrevet i program for konsekvensutredning bØr følgende
utredninger prioriteres:

  Samfunnsøkonomiske konsekvenser i et regionalt perspektiv knyttet opp til de ulike
utbyggingsløsningene

 Kontraktsregimer og bruk av leverandørnettverk
  Et like stort fokus på muligheter for regionen som for avbøtende tiltak. Dette vil gjøre

konsekvensutredningen mer proaktiv
  En vurdering av beredskap, herunder behov for å ha beredskap i umiddelbar nærhet av

spesielt utsatte områder.
  Rensing av ballastvann om mulig fra dag en
  Definisjon og spesifisering av begrepet "Barentshavstandard" og utredning av hvordan

eksisterende infrastruktur innen blant annet oljevern kan benyttes i arbeidet
  Funksjon og omfang av en driftsorganisasjon lokalisert til Finnmark
  I programmet bør rollen til RUP avklares, både hvilke områder som Eni ser som særlig

interessante og hvordan en praktisk vil bruke dette planverket
  Bruk av andre energikilder enn tradisjonelle gassturbiner, herunder C02-fritt

gasskraftverk, vindkraft og energi fra det ordinære nettet, herunder behov for ny
produksjons- og overføringskapasitet. Nettlinjen mellom Balsfjor og Varanger må ses i
sammenheng med ny industri i Finnmark, og påbegynnes umiddelbart

  Kvalitetssikring av bakgrunnsinformasjon om de ulike ilandføringsstedene
 Markedsmessige konsekvenser for fiskerier, havbruk, reindrift, reiseliv og landbruk

Vedtak:  Enstemmig  vedtatt.

Med hilsen

Odd Michelsen

Konsulent
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