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Svar på høring -  - Forslag til tildeling i forhåndsdefinerte områder ( TFO) 2014 - norsk 

kontinentalsokkel 

 

Det vises til brev fra Olje- og energidepartementet av 27. november 2013, der det bes 

om kommentarer på forslag til utvidelse av området for TFO 2014. Forslaget innebærer 

utvidelse av områdene i Norskehavet og Barentshavet.  

 

Arbeidsdepartementet har lagt saken frem for Petroleumstilsynet, som bemerker at de 

aktuelle blokkene som lyses ut i Norskehavet byr på utfordringer.  

 

Petroleumstilsynet legger i sitt svar vekt på at de nye arealene i Norskehavet ligger i 

ytterkant av tidligere utlyste områder. Forholdene for de foreslåtte blokkene i 

Norskehavet er ikke de samme som de som lyses ut i Barentshavet. I Norskehavet er 

det bedre infrastruktur både på land og til havs, flere faste og flyttbare innretninger og 

SAR helikopter, men Petroleumstilsynet mener allikevel det er viktig å rette 

oppmerksomhet mot aktørene med hensyn til deres organisasjon, erfaring, kompetanse 

og kapasitet slik at disse forstår hvilke utfordringer man her stilles ovenfor.  

 

Arbeidsdepartementet foreslår ut fra dette at følgende tekst blir tatt inn i 

utlysningsteksten: 

 

”Noen blokker i Norskehavet som lyses ut i TFO 2014 ligger langt fra land og/eller i 

værutsatte områder med lite infrastruktur. Næringen må håndtere utordringer knyttet til 

bl.a. beredskap. Selskapene skal gi en overordnet beskrivelse av hovedutfordringene 

innenfor HMS i de områdene de søker på, og gi en beskrivelse av sin kunnskap, 
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kompetanse, kapasitet og eventuelle erfaring for å kunne håndtere disse. 

 

Myndighetene oppfordrer rettighetshavere til å samarbeide for å få til gode HMS løsninger 

på norsk sokkel. Selskapene skal derfor i sin søknad beskrive sine overordnede planer og 

tiltak for ivaretakelse av HMS (herunder beredskap), samt eventuelle modeller for 

samarbeid som de mener kan fremme ivaretakelse av HMS i de områder de søker på. 

 

Etter tildeling skal selskapene konkretisere sine HMS utfordringer og hvilke planer de har 

med utgangspunkt i tildelte arealer, arbeidsprogram og andre vilkår som myndighetene 

har fastsatt”. 

 

Arbeidsdepartementet har uttover dette ingen kommentarer til forslagene til TFO 2014 

 

 

Med hilsen  

 

 

Karl A. Bilstad (e.f.)  

ekspedisjonssjef 

 Ann Kristin Henriksen 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur 
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