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Høringsuttalelse - forslag om blokker til utlysning i 24. konsesjonsrunde 

Arbeids- og sosialdepartementet viser til brev 13. mars 2017 vedrørende forslag til utlysning 

av areal i 24. konsesjonsrunde. Departementet har innhentet Petroleumstilsynets vurderinger 

i saken.  

 

I 24. konsesjonsrunde foreslår Olje- og energidepartementet å utlyse 102 blokker fordelt på 

ni blokker i Norskehavet og 93 blokker i Barentshavet. Deler av de foreslåtte områdene ligger 

langt fra land og har lite utbygd infrastruktur. Dette innebærer beredskapsmessige 

utfordringer. For områder i Barentshavet er det også utfordringer knyttet til meteorologiske 

forhold som sjøis og isfjell.  

 

I 2015 inngikk aktører i næringen et forpliktende samarbeid; Barents Sea Exploration 

Collaboration (BaSEC). I dag består BaSEC av 18 operatører med lisenser i Barentshavet. 

Gruppen har arbeidet med utfordringene som er spesifikke for Barentshavet, og gitt 

anbefalinger til hvordan disse utfordringene best kan håndteres. BaSEC anbefaler blant 

annet operatørene å etablere overvåkning av havområdene rundt sine operasjoner, og 

kontinuerlig vurdere trusler fra isfjell. Videre anbefales operatørene å ha operasjonelle 

prosedyrer som ved behov sikrer stans i boreoperasjoner og forflytting fra borelokasjon. 

Petroleumstilsynets erfaring er at disse prosedyrene særlig gjør seg gjeldene for blokker 

nord for 73. breddegrad, og vil vurdere disse i forbindelse med samtykkebehandling. BaSEC 

har også utviklet anbefalinger for beredskap i Barentshavet som har til formål å kompensere 

for manglende infrastruktur og de lange avstandene. Næringen bør likevel videreutvikle 

anbefalinger og tiltak for å sikre beredskapsnivå tilsvarende det som er etablert på den 

øvrige delen av norsk kontinentalsokkel.  
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Side 2 
 

Arbeids- og sosialdepartementet forventer at kunnskapen/anbefalingene som er utarbeidet 

av BaSEC benyttes ved planlegging og gjennomføring av aktiviteter i Barentshavet, og vil 

understreke viktigheten av fortsatt samarbeid mellom aktørene for å møte utfordringene i de 

aktuelle områdene.  

 

I de foreslåtte områdene i 24. runde er det blokker hvor karstifiserte formasjoner kan 

påtreffes. Erfaringer fra letebrønner viser at det kan oppstå operasjonelle utfordringer ved 

boring i slike formasjoner. Arbeids- og sosialdepartementet forventer at operatørene tilegner 

seg nødvendig kompetanse for å kunne håndtere slike utfordringer.  
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