
Pestal Address:

Edison Norge AS

P. 0. Box 130

Nov—4056 Stavanger, Norway

Telephone: +47 52 97 71 00

E—Mail: edisonnonvayäedisonit

Location:

Jåitåvagveien 18. Troll Building

Olje og energidepartentet 4020 Stavanger
olje-og gassavdelingen
postboks 8148 Dep
0033
Oslo

Attn.: Anbjørn Norenes

Our reference Your reference

Stavanger, 22 March 2019

TFO 2019- Høring

Vi viser til brev fra Olje- og energidepartementet datert 14.03.2019 med invitasjon til å gi
høringskommentarer til forslaget om utvidelse av TFO området.

Tildeling i forhåndsdefinert områder (TFO) er en meget god og kostnadseffektiv konsesjonstildeling
som har vært meget vellykket. Edison Norge har vært aktiv i de fleste konsesjonsrundene og
tildelingene har resultert  i  flere funn, blant dem Nova og Dvalin som er under utbygging.

Tilgang på nytt leteareal i TFO rundene er helt vesentlig for å kunne nyttiggjøre seg kompetansen
som er i selskapene og gjøre nye funn som kan gjøre bruk av seg eksisterende installasjoner og
transport ledninger. Dette er vesentlig for å sikre best mulig verdiskapning på norsk sokkel, og senke
terskelen for nye utbygginger. Alt— i alt vil det bidra til å opprettholde aktiviteten i oljesektoren, sikre
fremtidig produksjon og inntekter til både selskapene og den norske stat.

Edison støtter den foreslåtte utvidelsen av area. Dette er areal som har kjent geologi og ikke krever
ny og omfattende kartlegging og evalueringer. Imidlertid, gjelder det også andre områder som har
vært utforsket ved detaljert kartlegging leteboringer, men som ikke er omfattet av denne utvidelsen.
Dette gjelder  i  stor grad Barentshavet der mange  godt  kartlagte områder fortsatt er holdt utenfor TFO
arealet. Vi oppfordrer derfor departementet til å vurdere en ytterligere utvidelse av området i denne
eller forestående TFO runder for å sikre tilgang på prospektivt leteareal de kommende årene.
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