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Utenriksminister Jonas Gahr
Støre (t.v.) og utvalgsleder
Fredrik Sejersted. FOTO: SCANPIX

Skal finne ut hva
EØS har betydd
Jussprofessor Fredrik
Sejersted blir leder for
utvalget som skal utrede
hva EØS-avtalen har betydd
for Norge.
■ NILS MYKLEBOST
Utvalget ble presentert av utenriksminister Jonas Gahr Støre i
går.
– Etter 16 år og seks regjeringer
er det på tide å lage en gjennomgang av hva Norges viktigste internasjonale avtale er, representerer
og betyr for Norge, sa Støre da han
introduserte utvalget.
Støre sier at EØS er blitt noe
helt annet enn da det ble planlagt
på 80-tallet som svar på EUs indre
marked. Nå er det blitt Norges
klart viktigste internasjonale
avtale som berører hele bredden i
norsk samfunnsliv, som Schengenavtalen og de øvrige traktatene og
avtalene med EU.
Utvalget består av tolv personer
med Sejersted og tidligere statssekretær Liv Monica Stubholt i
ledelsen. De øvrige ti er forskere og
andre ressurspersoner som har
hatt med EØS å gjøre. Ulf Sverdrup
blir leder for sekretariatet. Sejersted sier han går til oppgaven med
det han kaller ambivalent entusiasme. Han kaller utvalgets oppdrag
en slags vareopptelling over Norges
forhold til EU fra EØS-avtalen ble
inngått til i dag.
– Jeg var blant dem som ikke
trodde EØS kunne fortsette om det
ble mindre enn to store land igjen
i EFTA. Men det måtte jeg bite i
meg og må nå konstatere at EØS
har fungert overraskende godt, sier
Sejersted, som er leder for Senter
for Europarett ved Universitetet i
Oslo.
Regjeringen har tidligere
besluttet at det skulle nedsettes et
forskningsbasert og bredt sammensatt utvalg til å gjennomgå så
grundig som mulig hva konsekvensene av EØS-avtalen har vært for
Norge på alle samfunnsområder.
– Jeg skal innrømme at det var
debatt om utvalget skulle inkludere
partier og organisasjoner som Nei
til EU og Europabevegelsen. Men vi
har valgt en annen modell, med en
forskerbasert gruppe og en referansegruppe i tillegg, sier Støre.
Referansegruppen
skal
oppnevnes av utvalget selv når det
kommer i gang, og kan inkludere
representanter for næringslivet og
organisasjonene i arbeidslivet,
politiske partier, interesseorganisasjoner og offentlige myndigheter
som kommuner og fylker. (NTB)

Statens forurensningstilsyn prøver å stoppe oljeboring som Olje- og energidepartementet ivrer for i Barentshavet.
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Fraråder oljeboring
Ja, her kan vi bore etter olje, mener Olje- og energidepartementet. Nei, dette er sårbare områder, protesterer Statens
forurensningstilsyn.
■ TRINE ANDREASSEN
Statens forurensningstilsyn (SFT) fraråder
leteboring etter olje og gass i flere områder
som Olje- og energidepartementet (OED)
foreslår å åpne opp. Disse er viktige hekkeog gyteområder for fugl og fisk, advarer
SFT.
– SÆRLIG SÅRBARE
OED vil gi flere områder i Norskehavet og
Barentshavet merkelappen «forhåndsdefinerte områder». Det betyr at de ligger i
nærheten av områder der oljeindustrien allerede arbeider og dermed tilhører den såkalte
«modne» delen av sokkelen. Men SFT
fraråder å lyse ut flere av de foreslåtte områdene. De ligger nær kysten og er etter tilsynets mening særlig sårbare. Dessuten ligger
en del av blokkene slett ikke i nærheten av
dagens oljevirksomhet, ifølge SFT.
Blokkene bør heller lyses ut i de ordinære
konsesjonsrundene, sier avdelingsdirektør
Signe Nåmdal ved avdeling for klima og
industri i SFT. I disse rundene peker oljeselskapene selv ut blokker de er interesserte i.
Da skjer det også en grundigere gjennomgang før oljeselskapene får stikke ned rørene
sine, ifølge SFT.
FARE FOR OLJEUTSLIPP
– Grunnen til at vi fraråder boring, er at vi
mener det må være en grundigere prosess i
disse områdene. Vår oppgave er å sikre

miljøet på best mulig måte, sier Nåmdal.
Blokkene der SFT går direkte ut og
advarer mot oljeboring, ligger i Finnmark
Vest-Øst, Trøndelag II og Møre Sør. Alle
disse tre områdene er sårbare i deler av året
når fisk gyter og sjøfugl hekker, ifølge
tilsynet. Trøndelagsblokken ligger dessuten
nær viktige gyteområder for sild. Deler av
Møre Sør-blokken ligger nær land og viktige
verneområder, og det er fare for oljeutslipp
ved uhell, etter SFTs vurdering.
Det er dessuten begrenset kunnskap om
naturressursene i enkelte av områdene, fastslår Nåmdal. God kunnskap om naturressurser og sårbarhet må være like viktig som
god kunnskap om geologien før et område
lyses ut, mener SFT.
En revidert forvaltningsplan for Barentshavet er på trappene. I påvente av denne vil
ikke SFT at noen av områdene i Barentshavet
der OED vil tillate leteboring, skal åpnes nå.
I stedet må alle disse lyses ut gjennom de
vanlige konsesjonsrundene, mener SFT.
– Mener du OED tar for lite hensyn til
miljø og for mye hensyn til oljeinteressene?
– Det har jeg ingen kommentar til. Det
er OEDs oppgave å foreslå blokker, og SFT
er bedt om å gi miljøfaglige vurderinger av
det som blir foreslått, sier Nåmdal.
VENTER MED KOMMENTAR
OEDs forslag er i tråd med den gjeldende
forvaltningsplanen for Barentshavet, svarer
departementets informasjonsavdeling. Ut
over dette mener OED det ikke er naturlig å

kommentere SFTs innsigelser før høringsfristen går ut 15. januar.
Formelt sett er det Miljøverndepartementet som har bedt om SFTs vurdering.
Beskjeden fra dette departementet er at
saken er til vurdering og at SFTs syn kommer
til å inngå i denne vurderingen. Ut over dette
vil heller ikke Miljøverndepartementet gi
noen kommentar før høringsfristen er ute.
trine.andreassen@dagsavisen.no

Vår oppgave er å
sikre miljøet på best
mulig måte.
Signe Nåmdal,
Statens forurensningstilsyn

TILDELING AV LETEOMRÅDER
■ Olje- og energidepartementet
arrangerer to typer konsesjonsrunder
på den norske kontinentalsokkelen.
■ De ordinære konsesjonsrundene har
de siste årene vært arrangert hvert
andre år og tildeler utvinningstillatelser i umodne deler av sokkelen.
■ De årlige tildelingene i forhåndsdefinerte områder (TFO) er av modne
deler av sokkelen, hvor geologien
skal være kjent og infrastrukturen
godt utbygd.
■ Mens en ordinær konsesjonsrunde
for nye leteområder starter med at
selskapene nominerer blokker de
ønsker utlyst, innebærer TFO at
området er fastlagt på forhånd.
Kilde: SFT

