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Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2019 - TFO 2019 – Høring. Riksantikvarens
merknader
Riksantikvaren viser til brev av 14.3.2019vedlagt forslag til nye blokker til utlysning i TFO 2019.
Det bes kun om innspill knyttet til om hvorvidt det er tilkommet ny, vesentlig informasjon som
er relevant for beslutningen om hvor det kan være petroleumsaktivitet etter at den relevante
forvaltningsplan ble behandlet, jf. Meld. St. 28 (2010-2011).
Vi har ikke kjennskap til nye, viktige funn eller annen ny, vesentlig informasjon, men vi vil
påpeke at kartlegging av blokkene vil kunne avdekke hittil ukjente kulturminner. Ved ev.
utlysning bør det stilles klare kvalitetskrav til kartlegging slik at materialet kan benyttes som
grunnlag for kulturminnefaglige vur deringer i forbindelse med utarbeidelse av
konsekvensutredning for tiltak innenfor blokkene.
Så vidt Riksantikvaren kan se er alle de utlyste blokkene utenfor 24 nautiske mil fra land.
Utenfor 24 nautiske mil utgjør folkeretten et generelt grunnlag for å hevde at kulturminner har
et visst vern. For petroleumssektoren er bestemmelsenei petroleumsloven, med forskrifter og
vilkår for utvinningstillatelser, de viktigste reguleringene av forholdet til kulturminner utenfor
territorialfarvannet.
Olje - og energidepartementet og Miljøverndepartementet presiserte i 2006følgende i vilkåret i
miljøkravene til nye utvinningstillatelser : I forkant av fysiskeinngrep i havbunnenpålegges
rettighetshavere,
i samrådmedRiksantikvaren,å avklareforholdettil kjentekult urminner og foreta
nødvendigkartleggingav kulturminner i leteområdetder detteikke tidligere er gjennomført.Om det
registrereskulturminner i planleggingsfasen
eller senere,må avbøtendetiltak, eventueltutgravning eller
dokumentasjonog flytting av kulturminnet, gjennomføresi samarbeidmedkulturminneforvaltningen.
Ingen av de utlyste blokkene har potensial for funn av kulturminner fra steinalderen,
da de ligger på så stort havdyp at det ikke har vært tørt land i eldre steinalder .
Når det gjelder p otensialet for funn av skipsvrak, er det til stede i alle de utlyste
blokkene, både i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Her er det i første rekke tale om
forlis i åpent hav. Det er ikke mulig å gå inn på om enkelte områder har større potensial for
skipsfunn fordi forlis på åpent hav er resultat av en eller flere utenforliggende faktorer som i
stor grad ikke er påvirkbar. Det foreligger heller ikke systematisk registrering av havbunnen i
noen av de omtalte områdene, med den hensikt å lokalisere skipsfu nn vernet etter
kulturminneloven.
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En tilfredsstillende kartlegging av eventuelle skipsfunn i forbindelse med leting og
utvinning av olje og gassforutsetter gode rutiner for rapportering mellom
kulturminneforvaltningen og oljeindustrien. Det er mest hensiktsmessig at
tiltakshaver samkjører eventuelle surveys med kulturminneforvaltningen, slik at man
unngår å måtte kjøre doble slike. Jo tidligere kulturminneforvaltningen kobles inn i
dette arbeidet, jo tidligere vil konflikter med eventuelle kulturminner un der vann
oppdages og unngås. Kostnadsmessig er dette også i aller høyeste grad den beste
løsningen.
Før det gjøres tiltak på havbunnen, i form av infrastruktur, rørledninger og kabler,
samt andre inngrep som for eksempel mudring, graving, spyling eller massedumping,
skal forholdet til kulturminner klareres. Det er hensiktsmessig så tidlig som mulig å
kontakte kulturminn eforvaltningen for å klarlegge om tiltaket vil komme i kontakt
med kulturminner under vann.
Videre gjør Riksantikvaren oppmerksom på at finner av skipsfunn plikter å melde
disse til vedkommende myndighet jf. k ulturminnelovens § 14 tredje ledd.
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Postboks 6050Langnes,9037Tromsø
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