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HØRING - FORSLAG TIL PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING FOR GOLIAT

Vi tillater oss med dette å sende våre kommentarer til programmet for konsekvensutredning for Goliat.
Disse følger vedlagt.

Petro Arctic står ikke på listen over høringsinstanser, men vi er et vel etablert leverandørnettverk for
petroleumsprosjekter i nord. Vi har til nå servet Snøhvitprosjektet i samarbeid med Statoil under vårt
tidligere navn Snøhvit Næringsforening. 12006 etablerte vi samarbeid med ENI. Vi representerer nå 360
medlemsbedrifter i hovedsak fra Nord- Norge.

Idet vi regner med at våre kommentarer blir hørt.

Hammcrfest 19/6-07
Med 'g hilsen

Jan Egil Sørensen
Daglig leder
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Uttalelse fra Petro Arctic til forslag til program for konsekvensutre ning
Goliat.
Petro Arctic ser positivt på at ENI nå er har startet arbeidet med konseptvalg for Goliat. Vi har
gjennomgått forslaget til program for konsekvensutredning og finner mange positive elementer vi tror vil
gagne nordnorsk næringsliv. Vi har følgende kommentarer til områder vi vil oppfordre ENI til å ha sterkt
fokus på i utredningen:

1. Utbyggingsløsningen bør baseres på ilandføring og prosessering av ressursene på land.
Alle utbyggingsalternativene bør videre utredes i like stor utstrekning, dette for å få en reell
diskusjon om valg av konsept.

2. Ut fra forslaget til program ser Petro Arctic at det legges opp til ulike avbøtende tiltak. Vi påpeker
imidlertid viktigheten av en offensiv tilnærming til regional kompetanseoppbygging, etablering av
nye arbeidsplasser mv, herunder hvordan en i størst mulig grad kan legge til rette for bruk av
regionalt næringsliv.

3. Vi påpeker videre at konsekvensutredningen må bidra til å sikre en høy miljøstandard hvor
beredskap mv vektlegges sterkt.

4. Konsekvensutredningsprogrammet omfatter Goliat isolert sett. Vi anbefaler at en utreder nærmere
om dette prosjektet kan settes inn i en større industriell og strategisk sammenheng som et element
i en ny industriell satsing i nord. Goliatutbyggingen bør blant annet sees i en sammenheng med
etablerte strukturer tilknyttet Snøhvit mv, dette som grunnlag for en samlet industri- og
næringsutvikling i nord.

Utredningsaktiviteter som bØr prioriteres
  Kontraktsregimer, bruk av leverandørnettverk (Petro Arctic) etc. Her vil vi se det som ønskelig at

en utreder ulike kontraktsstrukturers virkning i forhold til regionale leveranser, dette for å legge
tilrette for at regionale aktører kan komme i posisjon som underleverandører

  Et like stort fokus på muligheter for regionen som for avbøtende tiltak. Dette vil gjøre
konsekvensutredningen mer proaktiv. Forslaget bør også vurdere utbyggingen i et
samfunnsøkonomisk regionalt perspektiv

  Rensing av ballastvann bør utredes fra dag en om mulig. Videre bør det utredes om rensing av
ballastvann kan/bør gjøres i tilknytning til en landterminal

  Bruk av eksisterende infrastruktur innen blant annet oljevern, industri, leverandører med videre
for å være med å etablere en samlet ramme rundt industriell satsing i nord

  Funksjon og omfang av en driftsorganisasjon lokalisert til Nord-Norge


