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1

INNLEDNING

Vi viser til ankende parters prosesskriv av 12. august og rettens brev med frist for å bestride
partshjelp fra Naturvernforbundet og for å kommentere ankende parters ønske om at staten
avklarer om forvaltningen «ikke gjør noen som helst økonomiske vurderinger i forbindelse med
tildeling av utvinningstillatelser». Dette vil bli kommentert i det følgende.
Prosesskrivet, og prosesskrivet av 29. juli, foranlediger også enkelte andre kommentarer. I tillegg
har det tilkommet en del ny dokumentasjon i den løpende politiske debatten om
petroleumsutvinning på norsk sokkel generelt og i Barentshavet spesielt. Dette vil vi komme
tilbake til i et prosesskriv vi tar sikte på å få ferdigstilt medio september.
2

PARTSHJELP

Staten vil ikke bestride at Naturvernforbundet trer inn som partshjelper for ankende parter i
saken.
3

ØKONOMISKE VURDERINGER

Ved tildeling av tillatelser i forbindelse med petroleumsvirksomhet følger forvaltningen systemet
i petroleumsloven og petroleumsforskriften. Prosessen for tildeling av utvinningstillatelser er
nærmere regulert i petroleumsforskriften kap. 3. Etter § 8 første ledd bokstav g) skal en søknad
om utvinningstillatelser inneholde en «økonomisk evaluering av det eller de områder det søkes
om utvinningstillatelse for». I forbindelse med tildeling av utvinningstillatelser er det altså
petroleumsselskapene som foretar de økonomiske vurderingene. Denne vurderingen er basert
på de muligheter søkeren ser for å finne olje og gass i det aktuelle området, som igjen er basert
på søkerens vurdering av de geologiske forholdene, som søknaden også skal inneholde en
angivelse av, jf. § 8 første ledd bokstav f).
Rammene for forvaltningens vurdering av søknaden er gitt i petroleumsforskriften § 10. Det
følger av bestemmelsen at det skal legges vekt på hensynet til best mulig ressursforvaltning. I
dette inngår da en vurdering av det søkeren har ment om geologien og økonomien i det aktuelle
området. Det må understrekes at begge vurderingene gjøres med stor usikkerhet. Det er først
når det gjøres et faktisk funn, det er mulig å mene noe om det vil lønne seg å utvinne det som er
funnet.
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