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Høring - forslag om blokker til utlysning i 24. konsesjonsrunde  
 
Norskehavsrådet har fått tilsendt høring fra OED med forslag til utlysning i 24. 

konsesjonsrunde. 

 

Norskehavsrådet har tidligere avgitt positive uttalelser både ved nummererte konsesjonsrunder  

samt ved utlysning av blokker gjennom de årlige tildelinger i forhåndsdefinerte områder. 

 

I høringsrunden bes det kun om innspill knyttet til om det er tilkommet ny, vesentlig informasjon etter 

at den relevante forvaltningsplanen ble vedtatt, jf. Meld. St. 28 (2010-2011) En næring for framtida – 

om petroleumsvirksomheten. 

 

I denne konsesjonsrunden foreslår departementet å utlyse totalt 102 blokker fordelt på 9 blokker i 

Norskehavet og 93 blokker i Barentshavet. Departementet skriver videre at Eventuell ny, vesentlig 

informasjon vil inngå i beslutningsgrunnlaget for utlysningen av 24. konsesjonsrunde. 

 

Ved at vi ikke har ny vesentlig informasjon til årets runde, har vi valgt å ikke sende høringsinnspill for 

24. konsesjonsrunde i henhold til høringsbrev, men finner likevel grunn til å understreke at: 

 

Norskehavsrådet er ikke fornøyd med den sentraliseringen som skjer nå, som følge av det ser vi 

lavere ringvirkninger og sysselsetting i Norskehavsregionen. 

 

Norskehavsrådet mener at olje- og gassressursene i Norskehavet skal utnyttes på en måte som 

styrker industriell og næringsrettet aktivitet i regionene. Det har vært og er i tråd med målsettingen 

i vår nasjonale oljepolitikk, at det skal legges til rette for langsiktige og forutsigbare lokale og 

regionale ringvirkninger. At rammevilkårene og politisk styring også er langsiktige er derfor 

avgjørende. For øvrig forventer vi at myndighetene går i dialog med fiskeriorganisasjonene for å 

avklare interessekonflikter. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 
 

 

Tore O. Sandvik 

Styreleder i Norskehavsrådet 

Fylkesordfører i Sør-Trøndelag fylkeskommune 
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Kopi: Stortingets Energi- og miljøkomite. 


