
 

 

PROTOKOLL KONTAKTPUNKTSMØTE 30. JANUAR 2012 

MØTE I GRUBBEGATA 1 (KVITSØY) KL. 11.00 – 14.30 

Møteleder: Hans Petter Graver 

Til stede: Hans Petter Graver, Gro Granden, Elin M. Myrmel-Johansen, Jan Erik Korssjøen. 

Fra sekretariatet: Hege Røttingen, Mari Bangstad og Matthew Arens.  

Fra kl. 11.00-11.45: Sjøvik AS v. Olav Sjøvik og Daniel Sjøvik.  

Fra kl. 12.30-13.30: Intex Resources ASA v. Jan Vestrum, Brynjulf Freiberg, Andreas Qvale og Jon Steen 

Petersen. 

Referent: Hege Røttingen/Mari Bangstad 

ADMINISTRATIVE SPØRSMÅL 

PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE 

Godkjent 

KLAGESAKER 

11.00- 11.45: MØTE MED SJØVIK AS  

Sjøvik AS ba om et møte med Kontaktpunktet for å drøfte klagen fra Støttekomiteen for Vest 
Sahara (SKVS). Det ble orientert om saksbehandlingsreglene for Kontaktpunktet, og om at 
Kontaktpunktet tilbyr å legge til rette for dialog. Sjøvik AS presenterte saken fra sitt ståsted, og 
ble oppfordret til også å sende dette inn skriftlig, gjerne med henvisning til kilder og 
kontaktpersoner. Kontaktpunktet informerte om saksbehandlingsreglene, og at Kontaktpunktet 
og sekretariatet ville være behjelpelig med å veilede om prosess, samt ville rettlede om hva slags 
informasjon det ville bli behov for i vurderingen. 
 
Vedtak: Selskapets presentasjon ble tatt til orientering. 
   

12.30-13.30: INTEX RESOURCES ASA 

 
Selskapet ba om et møte med Kontaktpunktet etter å ha beklaget at prosessen fra selskapets side 
i perioder ikke har vært konstruktiv. Dette ble forklart med at Intex har en begrenset 
administrasjon og selskapets daglige leder følte av det ikke var riktig å bruke vesentlige 
ressurser på klageprosessen etter at det hadde levert omfattende dokumentasjon for det forrige 
kontaktpunktet som fratrådte 1. mars 2011. Intex fremholdt at de nå så at saken burde vært 
håndtert annerledes vis a vis det norske kontaktpunktet. Intex var imidlertid av den oppfatning 
at utfallet av klageprosessen var blitt feil og ønsket derfor en dialog med NCP om mulige måter å 



adressere dette på. Kontaktpunktets leder understreket at selskapet var blitt invitert til å 
fremme sitt syn flere ganger siden april 2011, og at slutterklæringen var endelig og avgitt. Det 
ble imidlertid invitert til at selskapet kunne redegjøre skriftlig for hvordan de vil implementere 
anbefalingene i slutterklæringen fremover, samt for sine innsigelser til slutterklæringen som ble 
avgitt 30. november 2011. 
 
Vedtak: Selskapets presentasjon ble tatt til orientering. Kontaktpunktet vil vurdere Intex’ 
skriftlige redegjørelse, samt vurdere å legge redegjørelsen på Kontaktpunktets nettsider.  
 

13.30: NY KLAGE MOTTATT 28. NOVEMBER 

Behandling av første vurdering (Initial Assessment). 

Vedtak: Kontaktpunktets utkast til ”Initial Assessment” oversendes partene og det kanadiske 

kontaktpunktet med mulighet for å kommentere med 10 dagers frist.  

Vedlegg 2: Utkast Første vurdering (Initial Assessment) 

CERMAQ ASA 

Orienteringssak. Naturvernforbundet, Forum for Utvikling og Miljø og Cermaq ASA er invitert til 

møte 24. april kl. 12.00-14.00. 

MØTER 

28. FEBRUAR:  

Det britiske kontaktpunktet har invitert til arbeidsmøte i London. Fra Kontaktpunktet deltar Elin 

Myrmel-Johansen og Gro Granden, og fra sekretariatet Mari Bangstad.  

 


