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Miljødirektoratets kommentarer til tildeling i 
forhåndsdefinerte områder (TFO) 2020 

Miljødirektoratet har ikke identifisert forhold som bør utløse nye spesifikke vilkår for 
de foreslåtte blokkene utover eksisterende rammer i forvaltningsplanene, samt 
rammevilkår knyttet til ny avgrensing av Eggakanten lagt fram i Meld. St. 20 (2019-
2020). 
 
Miljødirektoratet gjentar betydningen av at klimarelatert risiko ved økt aktivitetsnivå 
på sokkelen vurderes og synliggjøres med scenarioanalyser og stresstesting. Vi vil 
anbefale at utvidelsen av TFO-området og eventuelle tildelinger gjennom TFO 2020 
vurderes i et slikt klimarisikoperspektiv. 

Bakgrunn 
Vi viser til brev fra Olje- og energidepartementet (OED) datert 30. mars 2020 hvor det gis 
muligheter til å komme med innspill til foreslått utvidelse av TFO-området. I høringsbrevet bes det 
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). 
 
I forbindelse med tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) for 2020, foreslår OED å utvide 
arealet som omfattes av ordningen med totalt 36 blokker i Norskehavet. Det foreslås ingen 
endringer i arealet i Nordsjøen eller Barentshavet.  
 
Som høringsinstans i denne prosessen legger Miljødirektoratet til grunn eksisterende rammer for 
petroleumsvirksomhet i forvaltningsplanene. Vår rolle her er å gi anbefalinger knyttet til OEDs 
forslag til utlysning basert på miljøfaglige vurderinger av tilgjengelig kunnskap. Videre er 
Miljødirektoratets oppgave som myndighetsutøver, på et seinere tidspunkt å avgjøre om tillatelse til 
den enkelte aktivitet skal gis, og å fastsette vilkår for å motvirke at forurensning fører til skader 
eller ulemper for miljøet, jf. forurensningsloven. Ved avgjørelsen av om tillatelse skal gis og ved 
fastsetting av vilkår må Miljødirektoratet vurdere de forurensningsmessige ulempene ved tiltaket 
opp mot de fordelene og ulempene som tiltaket for øvrig vil medføre, slik forurensningsloven 
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krever. Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-10 skal legges til grunn som retningslinjer ved 
vurderingene etter forurensningsloven, samt forvaltningsmålene i §§ 4 og 5. 

Kommentarer til foreslått utvidelse i Norskehavet 
Ut fra petroleumsfaglige vurderinger foreslås det for TFO 2020 å utvide området i Norskehavet med 
blokkene: 

 6200/2, 3, 6 
 6300/9, 10, 11, 12 
 6301/3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
 6502/2, 3, 5, 6 
 6603/1, 2, 3 
 6604/1 
 6703/7, 8, 9, 10, 11, 12 
 6704/7, 8, 9,10, 11 
 6705/7 

 
Blokkene 6200/3 og 6 samt 6301/12 overlapper i større eller mindre grad med SVO Eggakanten slik 
den foreligger etter justert avgrensing (ref. ny Meld. St. 20 (2019-2020)), og fremlagte vilkår 
knyttet til Eggakanten om særlig å følge opp kravet knyttet til korallrev og andre verdifulle 
bunnsamfunn. Øvrige blokker ligger i de dypere havområdene utenfor Eggakanten og rett vest for 
nåværende TFO-område. Vi har generelt lite kunnskap om biologien i de dypere havområdene våre, 
og de foreslåtte områdene er ikke kartlagt gjennom Mareano. Det er derfor viktig at kartlegging av 
bunnområder i lisensene gjøres i god tid før planlagt oppstart av aktivitet, i henhold til 
aktivitetsforskriften § 53. 
 
Ut fra miljøfaglige vurderinger basert på tilgjengelig kunnskap har Miljødirektoratet ikke identifisert 
forhold som bør utløse nye spesifikke vilkår for de foreslåtte blokkene utover eksisterende rammer i 
forvaltningsplanen, samt rammevilkår knyttet til ny avgrensing av Eggakanten lagt fram i Meld. St. 
20 (2019-2020). 

Klimarisiko 
Vi viser til vårt høringssvar for forslag til utvidelse av TFO i 2019. Hendelsene våren 2020 viser hvor 
raskt petroleumsmarkedet kan endre seg. Fra både et klima- og et samfunnsøkonomisk perspektiv er 
det viktig å forstå hvilken klimarisiko den foreslåtte leteaktiviteten innebærer. Vi vil minne om 
klimarisikoutvalgets anbefaling om at klimarisiko bør vurderes og synliggjøres med scenarioanalyser 
og stresstesting. I lys av Parisavtalens 1,5-gradersmål bør man i en klimarisikovurdering stressteste 
mot en verden hvor utslippene av klimagasser halveres innen 2030, og når netto null utslipp av CO2 
rundt 2050. En slik utslippsbane vil gi 50 % sannsynlighet for å holde den globale oppvarmingen 
under 1,5 C og vil være konsistent med klimamålene EU har signalisert i European Green Deal. Vi vil 
anbefale at utvidelsen av TFO-området og eventuelle tildelinger gjennom TFO 2020 vurderes i et 
slikt perspektiv. 
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Hilsen 
Miljødirektoratet 
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seksjonsleder seniorrådgiver 
 
 
Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.   
 
 
Kopi til: 
Klima- og miljødepartementet    
 

http://www.norge.no/

