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NORDNORSK PETROLEUMSRÅD: UTTALELSE - HØRING - FORSLAG OM 

BLOKKER TIL UTLYSNING I 24. KONSESJONSRUNDE 

 

 

Nordnorsk Petroleumsråd som består av de 3 nordnorske fylkeskommunene og 11 kommuner, 

og som skal fremme Nord-Norges interesser relatert til petroleumsaktivitet i nordområdene, 

har følgende innspill til Olje- og energidepartementet «Høring – forslag om blokker til 

utlysing i 24. konsesjonsrunde» med frist 2.mai 2017: 

  

Petroleumsvirksomheten på nordnorsk sokkel har vært drevet på en bærekraftig måte i mer 

enn 30 år. Olje- og Energidepartementets forslag til blokker som kan utlyses i 24. 

konsesjonsrunde viser at både selskapene og sentrale myndigheter ser på Barentshavet som 

det viktigste området på norsk sokkel i fremtiden. Nordnorsk Petroleumsråd er positiv til 

forslaget som gir petroleumsnæringen forutsigbare og stabile rammebetingelser for deres 

virksomhet på nordnorsk sokkel. Dette vil også bidra til kontinuitet i virksomheten som er 

positivt for videre utvikling av den nordnorske leverandørindustrien. 

  

Petroleumsvirksomheten på norsk sokkel følger de strengeste krav til helse, miljø og 

sikkerhet. Nordnorsk Petroleumsråd forutsetter at de samme krav legges til grunn for 

framtidig virksomhet på nordnorsk sokkel. Miljørisikoanalyser og oljevernberedskap langs 

hele kysten av Nord-Norge må forbedres og tilpasses etter hvert som aktiviteten øker. 

Oljevernberedskap må tilpasses og dimensjoneres ut fra de spesielle naturgitte forhold på 

nordnorsk sokkel som lysforhold, lave temperaturer, nedising av utstyr og fartøy, polare 

lavtrykk og store kystområder uten infrastruktur. Nordnorsk Petroleumsråd anmoder på det 

sterkeste om at en modell for beredskap som involverer fiskerinæringen må implementeres i 

alle nye prosjekter for å sikre at fiskerinæringens unike kunnskaper om havområdene legges 

til grunn. 

  

All petroleumsrelatert virksomhet på nordnorsk sokkel må gjennomføres på en slik måte at 

man sikrer en god sameksistens med fiskerinæringen. Dette må gjøres gjennom en god og 

konstruktiv dialog mellom oljeselskapene og deres leverandører på den ene siden og 

fiskerinæringen og deres organisasjoner på den andre siden. Vi forventer at myndighetene går 

i dialog med fiskeriorganisasjonene for å avklare interessekonflikter på nordnorsk sokkel. 
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Lokale og regionale ringvirkninger er en forutsetting for petroleumsnæringens legitimitet i 

nord. All petroleumsvirksomhet medfører en risiko for negative konsekvenser. Det er 

befolkningen, øvrige næringer og naturen i Nord-Norge, som sitter med risikoen for 

virksomheten på nordnorsk sokkel. Denne risikoen må kompenseres for gjennom 

ringvirkninger og verdiskaping i hele Nord-Norge. Ringvirkninger er en forutsetting for å 

sikre støtte i befolkningen, og således politisk støtte i landsdelen. Samtidig må miljøaspektet 

ved blokker i nærhet til iskanten utredes nærmere. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Willy Ørnebakk 

Leder Nordnorsk Petroleumsråd og  

fylkesråd for helse, kultur og næring Troms fylkeskommune 
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