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Høring 23. konsesjonsrunde 
Nordnorsk Petroleumsråd skal drøfte petroleumsrelaterte saker som berører landsdelen slik at 
landsdelen framstår som samlet i sine handlinger. Følgende fylkeskommuner og kommuner er 
medlemmer: Finnmark, Troms, Nordland, Sør-Varanger, Nordkapp, Hammerfest, Tromsø, Lenvik, 
Harstad, Narvik, Bodø og Alstahaug. Rådet skal gjennom sitt arbeid bidra til å fremme utvikling av 
petroleumsnæringen i landsdelen. Deltagende fylkeskommuner og kommuner i Nordnorsk 
Petroleumsråd skal gjennom forpliktende samarbeid medvirke til at petroleumsressursene i 
Nordområdene skaper størst mulig verdiskaping og sysselsetting i landsdelen. 
 
I møte 21. mars ble følgende uttalelse vedtatt: 
 
«Nordnorsk Petroleumsråd ser det som positivt at OED åpner prosessen for høringer knyttet til 

konsesjonsrunder. Tildeling av nye lisenser er viktige hendelser i norsk olje og gassvirksomhet som 

alle berørte parter bør få uttale seg om. Nordnorsk Petroleumsråd utgangspunkt er at aktiviteten 

kan utvides under forutsetning av at dette gir lokale og regionale ringvirkninger og at hensynet 

miljø, HMS og fiskerier har et sentralt fokus. 

 

1. Nordnorsk Petroleumsråd ser at Norskehavet ytterligere får en mindre rolle i 23. runde 

enn eksempelvis Barentshavet. Dette er en ytterligere reduksjon i forhold til 22. runde. 

Videre ser en at flere av de nominerte blokkene i Norskehavet ikke anbefales lyst ut. 

Nordnorsk Petroleumsråd vil påpeke at det er vesentlig å opprettholde en høy leteaktivitet 

nord i Norskehavet. Aasta Hansteen vil med gjeldende produksjonsprofil tømmes raskt, og 

det er derfor avgjørende for feltøkonomien i området rundt denne infrastrukturen at det 

letes og finnes nye ressurser. I denne sammenhengen ønsker Nordnorsk Petroleumsråd en 

dialog med OED om hvordan en kan legge til rette for økt leteaktivitet, også i Norskehavet 

 

2. Nordnorsk Petroleumsråd legger til grunn at når nye blokker utlyses, skal det skje med 

basis i gjeldende hensyn til fiskeri og miljø. Ved større aktivitet forutsetter Nordnorsk 

Petroleumsråd at oljevernberedskapen videreutvikles og styrkes før økt aktivitet tillates 

 

3. Nordnorsk Petroleumsråd ønsker at det legges til rette for nye selskap i tillegg til de 

etablerte selskapene i nord. Dette mener rådet vil øke konkurransen og åpne for økt 

mangfold og balansert utvikling i nord 
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4. Nordnorsk Petroleumsråd forventer at en stiller klare krav til oljeselskapenes 

tilstedeværelse i berørte regioner, også i letefasen. Det kreves at selskapene etablerer en 

kontraktstrategi som muliggjør at en større andel av lokale og regionale foretak kan 

konkurrere om oppdrag. Dette går både på kontraktenes sammensetting og størrelse, samt 

at transportkostnader til lokasjonene ikke skal dekkes av oljeselskapene» 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Arve Knutsen 
leder av Nordnorsk Petroleumsråd og fylkesråd for næring i Nordland 
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