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Høring – tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2013 
 
Vi viser til brev 2. november i år med forslag til utvidelse av TFO-området med blokkene 
6706/11 og 12, 6707/10 og 11 og 6606/2 og 3 i Norskehavet. 
 
I forbindelse med stortingsmeldingen om petroleumsvirksomheten, jf. Meld. St. 28 (2010-
2011), ble det besluttet at det innenfor rammene av forvaltningsplanene skal legges 
petroleumsfaglige vurderinger til grunn for hvilke områder som inngår i TFO-området, og 
at det innføres offentlig høring ved TFO-runder. Det ble videre besluttet at det for områder 
med forvaltningsplan, det vil foreløpig si Barentshavet-Lofoten og Norskehavet, kun bes om 
innspill knyttet til om det er tilkommet ny, vesentlig informasjon etter at den relevante 
forvaltningsplanen ble vedtatt. I lys av dette har Miljøverndepartementet følgende 
merknader til forslag til utvidelse i TFO 2013: 
 
De foreslåtte blokkene er lokalisert i et område hvor det ikke foreligger spesifikke 
boretidsbegrensninger i henhold til forvaltningsplanen for Norskehavet, men hvor det er 
krav om at det i områder for nye utvinningstillatelser skal kartlegges for mulige korallrev 
eller andre verdifulle bunnsamfunn og habitater som kan bli berørt av 
petroleumsvirksomheten. Det er generelt stor utbredelse av både koraller og 
svampsamfunn i Norskehavet, og kartlegging av havbunnen bør gjøres i god tid før 
eventuell oppstart. Funn av sårbar bunnfauna vil måtte forventes å medføre særskilte krav 
ved en eventuell tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. For øvrig kan vi ikke se 
at det har kommet ny, vesentlig informasjon om de relevante områdene i etterkant av 
forvaltningsplanen for Norskehavet, og har på denne bakgrunn ingen ytterligere 
merknader til utlysning av de foreslåtte områdene. 
 
Vi vil ellers minne om at forvaltningsplanen for Nordsjøen - Skagerrak er planlagt 
ferdigstilt i 2013, og at vilkår for boring i områder som omfattes av TFO i Nordsjøen vil 
behandles i forbindelse med denne stortingsmeldingen.   
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