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Leteboring i Barentshavet – nye opplysninger fra Agip 

- Høringsuttalelse fra Greenpeace 
Det vises til tilsendt høringsdokument, Søknad om SFT’s tilråding om samtykke til boring av 
letebrønn 7122/7 i PL 229 mottatt 06.08.2000, Miljørisiko- og Beredskapsanalyse for Leteboring i 
Barentshavet Sør 2000- 2001, tidligere høringsuttalelse og krav om tilleggsutredning av 
fiskerikonsekvenser i forhold til nevnte dokument og klage på vedtak. 

 
Tatt i betraktning ovenstående korrespondanse, bør Greenpeace sin posisjon i saken være ganske klar. 
Agip sin fornyete søknad om tillatelse til leteboring kan på ingen måte aksepteres slik den foreligger.  
 
Agip hevder at en redusert borehullsdiameter vil redusere maksimal utblåsningsrate, slik at 
akseptkriteriene kan overholdes. Agip forholder seg dermed til MIRA- akseptkriteriene som fanden 
gjør til Bibelen. Sårbarhetsinndelingen som er benyttet i analysen ble i utgangspunktet utarbeidet som 
et rangeringsverktøy, ikke som et skaleringsverktøy. Derfor blir det feil å forholde seg så ensidig til 
tallresultatene som Agip legger opp til. Her må Myndighetene benytte skjønn, for å sikre at risikoen 
ikke overstiger det som er Stortingets forutsetninger for oljeboring.  
 
For at reduksjonen i borehullsdiameter i det hele tatt skal gi mening, er det nødvendig at Agip også 
sannsynliggjør at samme borehullsdiameter vil bli benyttet ved eventuell utvinning av olje og gass om 
det blir gjort funn og siden  åpnet for produksjon. Om ikke dette kan gjøres, vil leteboringen medføre 
unødige samfunnsøkonomiske kostnader og miljørisikoer. 
 
Greenpeace har tidligere kritisert at oljeselskapene involvert i Barentshavet ikke har lagt SFT sin 
standard for dimensjonerende utslipp til grunn, men valgt lavere, spesifikt estimerte utslippsrater som 
utgangspunkt. Den nye søknaden viser til fulle hvordan selskapene manipulerer resultatene ved å 
justere inngangsverdiene for å komme under selvvalgte akseptkriterier. På denne bakgrunnen, 
anbefaler Greenpeace at standard utslippsrater legges til grunn for katastrofescenariene, der det ikke 
kan vises at de bør settes enda høyere. Agips egne tall viser svært stor variasjon mellom de maksimale 
utslippsratene, avhengig av om utslippet forutsettes over plattformdekk, fra havbunnen eller ved ulike 
trykksituasjoner. Vi ser ingen grunn til at dimensjonerende utslipp skal beregnes ut fra en ”sannsynlig 
utslippssituasjon”, og anbefaler at man forbereder for en mulig krisesituasjon isteden. Agips egne 
beregninger viser også at det er sannsynlig at et eventuelt utslipp kan være betydelig større enn det 
som er satt til ”dimensjonerende”. Greenpeace oppfatter også dette som i strid med føre var prinsippet. 
 
Vi vil også gjerne bli underrettet om hvorfor Agip valgte en så vid borehullsdiameter i sin første 
søknad, når det øyensynlig kan gjøres på en annen måte. Ved å ikke presentere en løsning med lavest 
mulig miljørisiko ved første forsøk, mener vi Agip allerede har diskvalifisert seg for et mulig 
samtykke til å gjennomføre boringen, som fra første stund har upekt seg som en boring med høy 
miljørisiko. 
 
Greenpeace anbefaler at Agips nye søknad blir avslått og at SFT opprettholder sitt avslag. 
 
Truls Gulowsen, Greenpeace 
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