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Uttalelse: 

Vi viser til brev fra Olje og energidepartementet datert 13.12.2016 med invitasjon til å gi 

høringskommentarer til forslaget om utvidelse av TFO området. Nedenfor følger Norsk olje og 

gass sine kommentarer til forslaget. 

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) er en viktig del av konsesjonspolitikken i Norge, 

der modne deler av kontinentalsokkelen blir gjort tilgjengelige for utnytting av ressurser inn mot 

etablert infrastruktur eller for å etablere nødvendig ressursbase for å etablere infrastruktur. TFO-

områdene er geografisk avgrensede områder i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. 

I departementets forslag til TFO 2017 foreslås det en utvidelse av området i Barentshavet. Det er 

viktig å holde et høyt aktivitetsnivå i Barentshavet og få påvist hvilke ressurser som er eller kan 

bli kommersielle i dette havområdet. Økt kunnskap om ressursene i Barentshavet blir viktig for å 

få til den nødvendige utviklingen av infrastruktur for olje og gass. Norsk olje og gass ville derfor 

gjerne sett at utvidelsen i Barentshavet var større enn departements forslag, slik vi også tidligere 

har argumentert for. 

  

TFO tildelingene har gjennom årene tilført oljeindustrien nytt areal som har ført til funn og til 

store verdier for samfunnet. Norsk olje og gass mener at utvidelsen av TFO områdene i 2017 vil 

føre til økt aktivitet og store muligheter for økt verdiskaping i nord. 

  



TFO-områdene blir utnyttet på en god måte av selskapene gjennom nye letekampanjer og 

nytenkning rundt så vel bruk av eksisterende data som i nye vurderinger av gjenværende 

letepotensial. Dette har vært opphav til flere store letesuksesser i Norge det siste tiåret. 

  

Norges oljeproduksjon er halvert siden år 2000 og næringen trenger nytt areal for å opprettholde 

aktivitetsnivået og sikre fremtidig produksjon. 

  

Med vennlig hilsen 

Norsk olje og gass 

  

  

Erling Kvadsheim 

Direktør næringspolitikk 
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