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TFO 2014 - Høring - TFO-området og forslag til utvidelse 

Vi viser til Olje- og energidepartementets (OED) brev 2013-11-27. 

Det er vår forståelse at TFO 2014 forslag omfatter blokker som hører inn under 
forvaltningsplanene for henholdsvis Norskehavet og Barentshavet - Lofoten. Videre 
forholder vi oss til at OED, i samsvar med Meld. St. 28 (2010-2011) En næring for framtida 
- om petroleumsvirksomheten omtalt i brevet, kun ber om innspill knyttet til om det er 
tilkommet ny vesentlig informasjon etter at den relevante forvaltningsplanen ble vedtatt. 

De angjeldende forvaltningsplanene gir i hovedsak et tilfredsstillende faglig grunnlag for å 
fatte vedtak i saken. Dog vil vi påpeke at planene i liten eller ingen grad tar opp forhold 
knyttet til maritime navigasjonskart. Som en generell kommentar påpekes at det er av 
vesentlig betydning for sjøsikkerheten at slike kart i form av Electronic Navigational Chart 
(ENC) for aktuelle navigasjonsformål (Overview, General, Coastal, Approach, Harbour eller 
Berthing) er tilgjengelig når det skal utøves petroleumsvirksomhet i områdene. 

For vesentlige deler av forvaltningsplanområdene, jf. for eksempel Figur 2.2 på s. 13 Meld. 
St. 10 Oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og hav-
områdene utenfor Lofoten, som viser områdets utstrekning, er situasjonen med hensyn til 
sjøkartdekning til dels lite tilfredsstillende. Dette gjør seg særlig gjeldende jo lenger nord en 
kommer. 

Sjøkartlegging og produksjon av maritime navigasjonskart er en tidkrevende prosess. Det 
er følgelig påkrevd å starte opp slik aktivitet i god tid, og fortrinnsvis før en foretar 
konsesjonstildelinger etter TFO ordningen eller ved nummererte konsesjonsrunder. For 
ordens skyld nevnes at de maritime navigasjonskartene utgis av Kartverket. 
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