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Høring – Forslag til program for konsekvensutredning for utbygging og drift
av Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen
Det vises til brev fra Statoil ASA| den 20. februar 2014 hvor det overnevnte sendes på
høring.
Kystverkets kommentarer til programmet er knyttet til Kystverkets forvaltningsansvar.
Når det gjelder plangrunnlaget for konsekvensutredningen, er det viktig at dette bygges på
utredninger, kunnskap og kunnskapsbehov som er fremkommet i forvaltningsplanen for
Nordsjøen og Skagerrak samt offentlige rapporter knyttet til disse havområdene.
Kystverket anbefaler at utredningsprogrammet inkluderer utdyping av studiene det
henvises til i programforslagets punkt 6.2. Utredningsprogrammet bør videre omfatte en
utredning for å kartlegge skipstrafikk og fiskeriaktivitet, inkludert den risiko skipstrafikken
utgjør for Johan Sverdrup-feltet.
Kystverket ser at forslaget særskilt nevner at det vil bli innhentet tillatelser fra de berørte
myndigheter både i planfasen og utbyggingsfasen. Kystverket vil følgelig bli i
søknadsprosessen knyttet til tillatelser til etablering av rør og sjøkabler innenfor
Kystverkets myndighetsområde, og kommer tilbake til dette senere i prosessen.
Hva gjelder uhellutslipp beskrives det i programforslagets punkt 5.3.1 at det vil bli
gjennomført oppdaterte analyser i forkant av produksjonsboring, og at de foreløpige
resultatene vil bli presentert i konsekvensutredningen. Oppdaterte analyser vil danne
grunnlag for utarbeidelse av planer for oljevernberedskap. Johan Sverdrup-feltet vil være
ett av de største oljeproduserende felt på norsk sokkel og vil i henhold til forslaget kunne
legge beslag på en stor del av de tilgjengelige oljevernressursene i Nordsjøen. Dette vil
etter Kystverkets oppfatning kreve grundige analyser, beredskapsløsninger og
beredskapsplaner. Kystverket vil anbefale at analysene og beredskapsplaner også
inkluderer et verstefallscenario, jf. DSB’s Nasjonalt risikobilde og en vurdering av mulig
spredning til andre stater rundt Nordsjøen.
Kystverket har ingen ytterligere merknader til forslag til program for konsekvensutredning.
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