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HØRINGSUTTALELSE KONSEKVENSUTREDNING FOR GOLIAT

Vi viser til brev fra OED datert 30.03.2007 med forslag til program for konsekvensutredning
for Goliat (PL 229). Lebesby kommune ønsker å komme med følgende høringsuttalelse til
programforslaget;

1. Utbyggingsløsningen skal baseres på ilandføring av de samlede ressurser av olje og gass,
hvor etablering av arbeidsplasser og virksomhet skjer på land. Alle
utbyggingsalternativene må derfor utredes i like stor utstrekning. Dette er viktig for å få
et reelt diskusjonsgrunnlag 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.
Det må 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 beredskap i umiddelbar nærhet av spesielt
utsatte områder vektlegges.

For alternativet med ilandføring i Kif)ord i Lebesby kommune, mener vi at det er viktig å
gjøre en mer grundig og detaljert konsekvensutreding allerede på dette stadiet i prosessen
rundt følgende:

• Maritime forhold (vind, bølge- og strømforhold)
• Kulturminner
• Miljømessige konsekvenser for fuglefjellet på Sværholt og for Finnkirka
• Konsekvenser for fiskeri, oppdrett, reindrift og reiseliv
• Samfunnsmessige konsekvenser i forhold til hytter og friluftsliv

Ett svært viktig punkt som bør utredes, er muligheten for å ta strøm fra det ordinære
energinettet. Dette gjelder for alle utbyggingsalternativene. Finnmark trenger en

Postadresse Besøksadresse  postmottak@lebesby.kommune.no
Postboks  38 Strandveien 152, Rådhuset Telefon: 78499555 Bankkonto: 4961.72.00235
9790 KJØLLEFJORD KJØLLEFJORD Telefaks: 78498467 Bankkonto skatt: 6345.06.20221

www.lebesby.kommune.no



oppgradering av sentralnettet. En utbygging på land fra Goliat vil kunne medføre ytterligere
utbygging av miljøvennlig energi, for eksempel vindkraft, som igjen gir positive
ringvirkninger.

I Lebesby kommune er det nettopp bygget ett vindkraftverk og 3 andre er forhåndsmeldt.
Samlet er det planlagt en installasjon på over 1000 MW. Dette burde vært tatt med som en
opplysning i forslaget til konsekvensutredningsprogram. I tillegg mener vi følgende
opplysninger bør tas med;

• Vegnettet utover til Nordkynhalvøya er kraftig utbedret og ny helårsvei åpner i 2007.

• Vegen mellom Øst- og Vest-Finnmark, Ifjordfjellet, er foreslått utbedret. Dette vil
medføre enklere kommunikasjoner internt i fylket og til Nordkyn.

• Lebesby kommune har under rulleringen av arealplanen markert området i
Kifjord/Kifjordneset og avsatt dette som et temaområde "olje og gass aktivitet".
Planen ligger nå ute til høring.

Generelt bør beskrivelsen av ilandføringsstedene være bedre og mer kvalitetssikret.

Lebesby kommune ber OED om å hensynta våre innspill.
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