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MELDING OM VEDTAK

Kommunestyret behandlet i møte 15.06.2007:

Sak 13107 - FORSLAG TIL  PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING  GOLIAT -
HØRING.

Kommunest rets vedtak:

Kommunestyret i Måsøy kommune viser til Olje- og energidepartementets høringsskriv av 30.03.2007
vedrørende forslag til program for konsekvensutredning  for Goliat.  Høringsfrist er satt  til 22.06.2007.

Måsøy kommunestyre krever at oljen fra Goliatfeltet ilandføres i Finnmark.

Kommunestyret vedtar følgende:

A. Kommunestyret mener at forslag til konsekvensutredningsprogram i all hovedsak dekker de områdene som
Måsøy kommune særskilt er interessert i blir utredet.

B. Kommunestyret krever at konsekvensutredningen eller en egen utredning må ta for seg oljevernberedskapen i
Måsøy kommune, spesielt på stedene:

• Ingøy
• Havøysund

• Fuglefjellene Hjelmsøystauren og Gjesværstappan

C. I forslag til konsekvensutredningsprogrammet pkt. 4.6 Mulige ilandføringssteder, må følgende to steder i
Måsøy kommune utredes:

• Havøysund

• Latter

Måsøy kommune slutter seg til tanken om et solidarisk oljefond for Finnmark.
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Måsøy  kommune forplikter seg til å tilføre midler fra eiendomsskatten knyttet  til en eventuell ilandføring i
Måsøy kommune, til et solidarisk oljefond.

Til punktene:

A. Generelt

Forslag til konsekvensutredningprogram dekker i all hovedsak de områdene som Måsøy kommune særskilt er
interessert i, som eks.

• generelle samfunnskonsekvenser
• konsekvenser for næringslivet som fiskeri- og oppdrettsnæringen

• konsekvenser for miljøforhold eks. fugle- og dyreliv i kommunen, vernede områder og
oljevernberedskap

B. Ol' evernberedska
Kommunestyret mener at konsekvensutredningen eller en egen utredning må ta for seg oljevernberedskapen i
Måsøy kommune. Måsøy kommune har blant annet to miljøprioriterte områder som vil være svært utsatt ved
utslipp av olje i hav; Ingøy og Hjelmsøy. Disse områdene må sikres gjennom høy oljeverneberedskap i Måsøy
kommune.

Måsøy  kommune har i dag oljelenser på lager,  samt at oljevernberedskapen  organiseres gjennom IUA Vest-
Finnmark. Dette vurderes ikke som tilstrekkelig i tiden  framover.
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Figur 1. Oversiktkartet viser hvor det bør være oljevernutstyr og hvilke områder som bør vurderes med
hensyn til ilandføring av olje.

Det er to steder som må være særskilt i fokus ved vurdering  av lokalisering av oljevernberedskap:
• Ingøy
• Havøysund

På Ingøya må det vært høy beredskap. Dette fanges opp ved:
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-oljevernberedskapslager med blant annet lenser
-infrastrukturtiltak , blant annet må det vurderes nødvendigheten av fergekai

Havøysund skal blant annet dekke oljeverneberedskapen på Hjelmsøya. I Havøysund må det derfor være et
oljevernberedskapssenter med blant annet:
-Egen båt i beredskap
-Fiskebåter i beredskap (gjelder hele kommunen)
-Et bygg med lager for oljevernutstyr og med muligheter for øvelser

C. llandførin av ol'e
l forslag til konsekvensutredningsprogrammet pkt. 4.6 Mulige ilandføringssteder, er det ingen steder i Måsøy
kommune som er vurdert. Årsaken er at Måsøy kommune har vært noe avventende i saken, samt at kommunen
har ventet på forslaget til konsekvensutredningsprogranvnet.

Kommunestyret ber om at to steder i Måsøy kommune blir vurdert;
• Havøysund
• Latter
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Figur 2. Området i Havøysund vurderes som en svært god lokalitet for ilandføring av olje. Nærhet til
Goliat vurderes som en stor fordel,  samt at stedet ikke er reinbeiteområde er meget positivt.

Ved vurdering av lokaliteter må følgende vurderes nærmere:

• Maritime forhold (inn- og utseiling av tankskip, maøvrering og sikkerhet i havnebassenget, bølge og
vindforhold ved kai)

• Arealtilgang (arealstørrelse, arealfikesibilitet, lengde og form på sjøfront)_____ _
• Annen infrastruktur (krafttilgjengelighet, veier, nærhet til flyplass, nærhet til tettsted mec-

servicekvaliteter)
• Risiko for miljø (nærhet til kystsoner av stor miljøverdi, fjordområder av stor marin betydning)
• Avstand fra feltet
• Naturvern/ressurser, kulturvern og samfunnspåvirkning ved bruk av området
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Det forslås å vurdere Havøysund, området ved Hallvika, som lokalitet for ilandføring av olje. Området er nært til
Goliat og er også nær til fremtidige oljefelt. En stor fordel ved dette stedet er også at området ikke er et
reinbeiteområde, slik at en eventuell utbygging ikke kommer i direkte konflikt med næringa.

Maritime forhold må vurderes nærmere, men vurderes som gode, både når det gjelder inn- og utseiling av
tankskip, manøvrering og sikkerhet i havnebassenget. Dette blant annet utifra vurderinger gjort av lokale fiskere.
I området nærmere Havøysund legger hurtigruta til kai, og den har høy regularitet. Området i Hallvika kan
tilrettelegges slik at det mest sannsynlig kan bruke nærmest uavhengig av værforholdene. Den dominerende
vindretningen er vestlig i området, mens den vanskeligste vindretningen er nordøst. Det er mulig å anlegge
kaiplass på flere steder, både mot nord, øst og sør. Dybde ved kai vil være tilstrekkelig.

Området er stort nok. Areal behov er 200-250 dekar avhengig av løsning ved ilandføring. Det skraverte området
på kartutsnittet er 720 dekar. Området er i dag delvis regulert. Måsøy kommune har startet prosessen med å
regulere et større område til industriformål. Dersom det blir aktuelt med ilandføring, må et enda større areal
reguleres.

Den største utfordringa ved denne lokaliteten er av miljømessig karakter. Innseilinga til området vil mest
sannsynlig skje mellom Ingøya og Hjelmsøya - to miljøprioriterte områder. I alle tilfeller vil det være
oljetransport utenfor disse to øyene. En konsekvensvurdering må se på dette forholdet. Området er også nært til
kystsoner med marin betydning; Ryggefjord, Kobbefjord og havområdene i nærheten. Det forventes blant annet
at en ved en eventuell ilandføring av oljen på denne lokaliteten, må eks. ballastvann renses.

Krafttilgjengelighet vurderes å være tilstrekkelig. Lokaliteten er nært et tettsted (Havøysund) med
servicelokaliteter. Området er i dag knyttet til vei. Nærmeste flyplass er Honningsvåg eller Hammerfest.
Havøysund har daglig bussavgang og hurtigrute. Ved eventull hurtigbåtrute lik den som går mellom Hammerfest
og Alta, vil reisetid til flyplass bli anslagsvis 30 minutter. Avstand til flyplasser langs veg er; Lakselv 160 km,
Honningsvåg 190 km, Alta 200 km o Hammerfest 170 km.
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Figur 3. Latter i Revsbotn vurderes også som et meget egnet sted for ilandføring av olje fra Goliat.

Latter ligger i Revsbotn og vurderes som egnet til ilandføring både med hensyn til regularitet og av miljømessige
hensyn. Området er ikke regulert til industriformål og er et reinbeiteområde.
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Maritime forhold vurderes som tilfredsstillende. Det vil ikke være problemer med inn- og utseiling av tankskip,
maøvrering og sikkerhet i havnebassenget. Bølge og vindforhold ved kai må vurderes nærmere.

Arealet er stort nok. Det avmerkede området er 1900 dekar. Det vises for øvrig til kartutsnitt.
Annen infrastruktur. Det vurderes som sannsynlig at krafttilgjengelighet er tilstrekkelig i og med at
karaftforsyningen til Havøysund går forbi området. Området er knyttet til vei. Avstand til flyplasser langs veg er;
Lakselv I l0 km, Honningsvåg 140 km, Alta 160 km og Hammerfest 120 km. Det nærmeste tettstedet er
Havøysund (50 km).

Området ligger i en fiskefjord. Miljømesssige og kulturvernforhold må kartlegges nærmere.

Enst. vedt.

utskrift bekreftes:

/ °CzpL
Eli Moe
Konsulent

Gjenpart:
ENI Norge AS v/Liv  Nielsen,  Postboks 101, Forus, 4064 Stavanger
Finnmark fylkeskommune,  Næringsavdelingen,  9815 Vadsø
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