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Einar Gerhardsens pl 1 
Postboks 8148 Dep. 
0033 Oslo 

Asker, 10. mai 2010 

Høring — forslag om blokker til utlysing i 21. Konsesjonsrunde 

Bridge Energy Norge AS viser til brev datert 16. mars 2010 der det bes om kommentarer til 
valg av blokker foreslått utlyst i 21. konsesjonsrunde. 

Vi støtter konklusjonene fra OLF og er spesielt opptatt av å få inkludert områder som er 
tidskritiske og hvor eventuelle funn kan settes tidlig i produksjon. 

I vår nominasjon foreslo vi å inkludere kystnære blokker nord for Troll, enten som en 
utvidelse av TFO området eller som del av 21.runde og er spesielt skuffet over at disse 
blokkene ikke er kommet med. Eventuelle funn i dette området er tidskritiske og en snarlig 
utlysning ansees som nødvendig jf. Troll Regional Aquifer Study (Statoil & Hydro September 
2007). 

Av de 307 nominerte blokkene er ca. En tredjedel foreslått utlyst. Vi mener dette er for lite og 
at flere av de blokkene vi selv og andre har nominert, med fordel kunne ha blitt inkludert. 
Myndighetene har stimulert til og oppnådd økt aktivitet i form av antall aktører og antall 
påbegynte boringer per år, og for å opprettholde høy aktivitet over tid er det nødvendig med 
mer tilgjengelig prospektivt areal. 

TFO rundene har bidratt til aktivitetsøkningen, men de tilgjengelige TFO-arealene begynner 
nå å bli så gjennomarbeidet at nytt prospektivt areal gjennom nummererte runder er 
nødvendig for å opprettholde en høy aktivitet slik at produksjonsnedgangen på norsk sokkel 
kan bremses. 
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