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 Høringsuttalelse: Konsekvensutredning: Plan for utbygging og 
drift av Ekofisk Vekst. 
 
 
Vi viser til brev fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 13. januar 2003 vedlagt brev av 
11. desember 2002 fra Olje- og energidepartementet, hvor Konkurransetilsynet ble bedt om å 
vurdere ovennevnte konsekvensutredning. 
 
Vi har vurdert utredningen, og har en merknad til redegjørelsen for samfunnsmessige konsekvenser 
i kapittel 7. 
 
Konkurransetilsynet har registrert at kontrakter om vedlikehold og modifikasjoner (såkalte MMO-
kontrakter) og utbygginger (såkalte EPC-kontrakter) på norsk kontinentalsokkel i svært liten grad 
tildeles utenlandske leverandører, selv om utenlandske aktører ofte er med på å konkurrere om 
oppdragene. En oversikt over tildelte MMO-kontrakter og EPC-kontrakter på norsk sokkel i 
perioden 1995-2001 viser at alle kontrakter utenom én ble tildelt aktører som var etablert i Norge 
med denne type virksomhet. Det har vært reist spørsmål om konkurransen har fungert 
tilfredsstillende i dette markedet. Statoils tildeling av den såkalte Snøhvit-kontrakten til spanske 
Dragados kan bety at forholdene er i ferd med å endre seg noe, men reaksjonene i forbindelse med 
denne tildelingen viser at mange forventer at norske leverandører blir foretrukket når kontrakter på 
norsk sokkel utlyses. 
 
I ConocoPhillips sin analyse av samfunnsmessige konsekvenser i konsekvensutredningens kapittel 
7 gis det anslag over hvor stor andel av verdiskapingen i Ekofisk Vekst-prosjektet som vil skje i 
Norge, og en redegjørelse for virkninger for sysselsettingen. I tabell 7.1 blir for eksempel den 
norske andelen av leveranser av henholdsvis ledelse, ingeniørtjenester, marine operasjoner, innkjøp 
av varer, verkstedsindustri og boring anslått. Totalt anslås det at mellom 43 og 75 prosent av 
oppdragene i Ekofisk Vekst-prosjektet vil bli utført av norske aktører. Selv om ConocoPhillips gir 
uttrykk for at andelen vil avhenge av hvor konkurransedyktig den norske industrien er, vil vi ikke 
utelukke at slike anslag i en konsekvensutredning kan være problematiske ved senere tildeling av 
kontrakter. Hvis oljeselskapene favoriserer norske selskaper, kan det medføre at de mest effektive 
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leverandørene ikke vinner kontraktene, noe som kan føre til samfunnsøkonomisk tap. 
Oljeselskapene er dessuten forpliktet til å holde seg innenfor gjeldende internasjonale regler når det 
gjelder tildeling av denne typen kontrakter. 
 
Konkurransetilsynet reiser derfor spørsmål ved om det er ønskelig at oljeselskapene gjør denne 
type anslag i sine konsekvensutredninger. Vi anmoder om at det vurderes å gjøre klart overfor 
selskapene at det ikke skal fremlegges beregninger som kan gi uheldige føringer i forhold til 
fremtidige anbudskonkurranser.  
  
 
 
 
 


