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Det kongelige olje- og energidepartement
Postboks 8148 Dep.
0033 OSLO

Vår referanse
201406448-3

Dato
01.04.2014

Deres referanse
13/1391

Forslag om blokker til utlysning i 23. konsesjonsrunde - Høring med frist for uttalelser
innen 04.04.2014

Vi viser til brev av 14. februar då fra olje-og energidepartementet.

Fylkesutvalget behandlet saken i sitt møte den 1. april og fattet følgende vedtak:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Fylkesutvalget er tilfreds med at det skjer tildelinger i de nummererte
konsesjonsrundene annen hvert år i tråd med det som er sagt i Meld. St. 28 (2010-
2011) med frekvens på konsesjonsrunder annet hvert år og offentliggjøring av
arbeidsprogram. Tildelinger i de nummererte konsesjonsrundene er et sentralt
verktøy for à få kartlagt ressursene på norsk sokkel.

Når søknaden om konsesjoner skal behandles, må det legges vekt på hva
selskapene har tilført regionene i form av ringvirkninger, som driftsenheter, oppdrag til
leverandørindustrien og forskningsmiljøene. Det skal settes krav til lokale og
regionale ringvirkninger - også i letefasen.

Det er viktig at det ved utlysning stilles krav til at oljeselskapene utreder ilandføring til
vår region ved funn, foretar samfunnsøkonomiske analyser av de løsninger som
utredes, samt gjennomfører utredninger av elektrifisering og kraftsamkjøring.

Fylkesutvalget vil be om at det også lyses ut blokker i områdene 6504 og 6505 i
Norskehavet, blokker som ble forslått utlyst i 22. runden. Området grenser til områder
med eksisterende infrastruktur og kan gi Norskehavet økt interesse. l tillegg bør også
de nominerte blokkene i områdene 6606 og 6706 lyses ut.

Fylkesutvalget ber departementet ha fokus på mulighetene for à kunne lyse ut
blokker i nordlige deler av områdene 6401 - 6404 og i sørlige deler av områdene
6501 - 6504. Dette er lite utforskete områder som det er av stor interesse å få
kartlagt nærmere. Ny teknologi kan avdekke nye muligheter.

Aktivitetsnivået på norsk sokkel må vurderes løpende og nye tildelinger må vurderes
ift dette.

Saksbehandler: Asbjørn Rønning, a$’orn.ronning@stfk.no,
Postadresse:

Postboks 2350
sluppen
7004 TRONDHEIM

Besøksadresse: Telefon: +47 73 86 60 00 E-postadresse:

Fylkeshuset Bankkonto: 8601.27.27277 Postmottak@stfl<.no
Erling Skakkesgt.14 Org.nr.: 938 634 556 Internett:
7004 TRONDHEIM www.stfk.no  
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7. Hensynet til klimautfordringene og miljøet må tillegges stor vekt ved tildelinger av nye
konsesjoner. Selskap som kan vise til god innsats på dette området på norsk sokkel
må bli foretrukket.

8. Oljevernberedskapen må videreutvikles og styrkes for à takle utfordringene som kan
komme som følge av nye utlysninger.

9. Ved tildeling av nye konsesjoner må det tas hensyn til marinarkeologien og
fiskeriaktivitetene.

Dette til videre behandling.
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