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Høring - forslag til program for konsekvensutredning for Goliat

Viser til oversendelse dat. 30.3.2007 med vedlegg.

Områdestyret i Vest Finnmark har behandlet saken i møtet den 21. juni 2007. Vedlagt oversendes
uttalelsen. Saken er også oversendt elektronisk i dag.

Med hilsen

Mikkel Ailo Gaup
Reindriftsagronom

Adam K. Hætta
Rådgiver
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Vest-Finnmark

Sak 50/07 Høring-forslag til program for konsekvensutredning for Golilat

Saksdok.:
1. Høringsbrev fra Olje- og energidepartementet
2. Forslag til program for konsekvensutredning

Saksframle :

Eni Norge har lagt fram et forslag til program for konsekvensutredning (KU) for Goliat.
Forslaget er framsatt i et dokument som gjennomgår prosjektet i en prosjektbeskrivelse,
beskrivelse av influensområdet (Influensområdet defineres som det området som potensielt
kan berøres av utbygging og drift av Goliat), samt foreløpig vurdering av konsekvenser og
avbØtende tiltak, konsekvenser for næringslivet samt samfunnsmessige konsekvenser.
Forslaget avsluttes med en oversikt over planlagte utredningsaktiviteter.

Foreløpig tidsplan for utvikling av Goliat er produksjonsstart i perioden 2011-2018, avhengig
av utbyggingsløsning og gjenstående behov for teknologiutvikling.

Eni vurderer tre ulike alternativer for feltutvikling. To av  disse alternativene involverer
ilandføring av olje.

1. Full prosessering, lagring og lasting av råolje på feltet
2. Full prosessering på feltet. Eksport av olje i rør til lokal oljeterminal på land
3. Direkte ilandføring fra havbunnsanlegg på feltet. Prosesseringsanlegg med
oljeterminal på land

Alle alternativene innebærer en sannsynlig rørledning for naturgass til Melkøya.

Eni Norge gjennomgår de ulike ilandføringsstedene; Dønnesfjord, Slettnes,
Melkøya/Skjærvika, Markopp og Klubbukt, Sarnesfjorden, Kåfjorden og Lafjorden samt
Kifjorden. Fire av de foreslåtte ilandføringsstedene berører Vest Finnmark reinbeiteområde,
hhv. D-19 (Dønnesfjord og Slettnes), D-20 (Melkøya/Skjærvika), D-22 (Markopp) og D-21
(Klubbukt). Alle ilandføringsstedene vil berøre sommerbeitene til de nevnte distrikter.

Eni Norge har satt fokus på tre næringer i sitt forslag til konsekvensutredning; fiskeri, oppdrett
og reindrift. For alle disse tre næringene foreslår en å utrede de praktiske konsekvensene
utbyggingen kan gi, fra utbygging til drift og akutte utslipp.

Konsekvenser for kulturminner er med i forslaget. I den grad Goliatutbyggingen medfører
endringer i næringsstruktur i området, foreslås det at utredningen klargjør hvorvidt dette
prosjektet vil ha betydning for samisk kultur.

Reindriftsa ronomens vurderin :
Det er ikke tvil om at alle de tre foreslåtte alternativene for feltutvikling vil få konsekvenser
for reindriftsnæringen, og da først og fremst i form av tapte beitearealer som følge av
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infrastrukturutbyggingen som prosjektet vil medføre. For alternativ 1 med full prosessering,
lagring og lasting av råolje på feltet, vil sannsynligvis de direkte konsekvensene ikke bli så
merkbare. Dersom det for eksempel blir behov for vindkraft som kraftkilte ut til feltet, vil
imidlertid dette få konsekvenser for reindrifta. Av de tre foreslåtte alternativene for
feltutvikling vil de to ilandføringsalternativene føre til størst negativ påvirkning for reindrifta,
da begge alternativene betinger mottaksanlegg på land. Hvilken av de foreslåtte stedene som
vil føre til størst negativ påvirkning vil forhåpentligvis framkomme i den
konsekvensutredningen som skal gjennomføres. Flere av de foreslåtte alternativene er
imidlertid tilnærmelsesvis veiløse og minimalt med infrastruktur på plass, det er dermed
nærliggende å anta at en utbygging i slike områder vil få svært store konsekvenser for
reindriftsnæringen.

Reindriftsagronomen har i arbeidet med programforslaget tatt del i et arbeidsmøte, som ble
avholdt i forkant av fylkestingssamlingen 12.-13. juni d.å. Reindriftsagronomen registrerte at
samtlige kommuner som er direkte berørt av Goliat planene, har krav om direkte ilandføring
som det eneste alternativet.

Fylkestingets vedtak i saken ble at 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.

Forsla til vedtak:

Områdestyret i Vest Finnmark er tilfreds med at ENI Norge i sitt forslag til program for
konsekvensutredning har tatt med Reindrift, som et av de områdene som skal
konsekvensutredes i forhold til utvinning av olje og gass fra Goliat. Områdestyret anser det
som viktig at all infrastrukturutbygging som må til ved for eksempel ilandføring, blir tatt med
ved vurdering av de samlede konsekvenser for reindriftsnæringen.

Områdest rets vedtak:

Reindriftsagroncmons innstitling
tiltres r;ristemmig
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