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Høringsuttalelse - Forslag om blokker til utlysning i 21. konsesjonsrunde 

Firmmark fylkeskommune er høringsmstans og er bedt om å gi kommentarer til forslaget om 
blokker til utlysning i 21. konsesjonsrunde. 

Bakgrunn 
43 selskaper har vært med å nominere blokker til 21. konsesjonsrunde. Selskapene ba om å 
inkludere 307 blokker eller deler av blokker. Oljedirektoratet har deretter vurdert de 
nominerte blokkene, og har anbefalt å utlyse totalt 138 av de nominerte blokkene. 

Åpenhet 
Offentlig høring av forslag om blokker til utlysning i konsesjonsrunder ble innført som 
ordning i forbindelse med 20. konsesjonsrunde. Finnmark fylkeskommune er glad for at 
departementet har valgt å videreføre denne ordningen og dermed gir oss mulighet til å avgi 
høringsuttalelse om temaet. Finnmark fylkeskommune er likevel av den oppfatning at 
kjennskap til hvilke blokker som ble nominert i de ulike havområdene ville gi et bedre 
grunnlag for uttalelse om saken. 

Økt leteaktisitet 
Finnmark fylkeskommune ser positivt på økt petroleumsaktivitet i Barentshavet. En 
forutsetning for dette er en aktiv tildelingspolitikk fra myndighetenes side hvor det tildeles et 
tilfredsstillende antall blokker både i de ordinære konsesjonsrundene og i TFO rundene. 
Finnmark fylkeskommune registrerer at andelen tildelte blokker i forslaget sett i forhold til 
antallet norninasjoner er betydelig økt i forhold til 20. konsesjonsrunde, noe som ansees som 
svært positivt. 

Den delen av Barentshavet som er åpnet er fortsatt lite utforsket og det vil, etter 
Finnmark fylkeskommunes oppfatning, være fornuftig å tildele blokker i nærheten av 
eksisterende felt slik at man ved å se feltene i sammenheng kan få økt ressursgnmnlag og 
større mulighet for utbyggingsløsninger som innebærer ilandføring. Dette vet vi vil gi større 
ringvirkninger både i utbyggings- og driftsfase. 

Finnmark fylkeskommune vil understreke betydningen av å føre en offensiv og forutsigbar 
letevirksomhet i Barentshavet. Dette for å sikre kontinuerlig petroleumsaktivitet i 
havområdene og bidra til økt konkurranse på sokkelen. 

Finnmark fylkeskommune er også positiv til utlysningene i nordlige og østlige deler av 
Norskehavet. Samtidig er ønsker vi å fremheve viktigheten av at det skapes fortgang i arbeidet 
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med å fremskaffe et kunnskapsgrunnlag tilstrekkelig for at det kan tas en beslutning om 
åpning for petroleumsvirksomhet i områdene Nordland VI og VII, og Troms II. 

Det estlige Barentshav 
Finnmark fylkeskommune har alltid vært talsperson for å åpne for petroleumsaktivitet i de 
østlige deler av Barentshavet. Aktivitet i disse områdene vil gi mulighet for næringsutvikling 
både innen oljevemberedskap og base- og logistikktjenester i Øst-Finmnark, samt åpne for 
utvidet norsk-russisk samarbeid innen petroleum. Med nyheten om at Norge og Russland har 
kommet til enighet delelinjen, er petroleumsaktivitet i det østlige Barentshav aktualisert. 
Finnmark fylkeskommune vil på denne bakgrunn anmode olje- og energidepartementet om å 
snarest iverksette de nødvendige prosesser for åpning av Barentshavet Øst for 
petroleumsvirksomhet, slik at blokker i dette området kan utlyses i 22. konsesjonsrunde. 

Generelle betraktninger 
På generelt grunnlag er det viktig for Finnmark fylkeskommune å understreke betydningen av 
økt konkurranse gjennom at flest mulig rettighetshavere og prekvalifiserte selskaper får slippe 
til. Et mangfold av selskaper på sokkelen bidrar til økt konkurranse, økt aktivitet og økt 
kompetanse om våre havområder. 

Lokale og regionale ringvirkninger er vårt viktigste argumentet for iverksetting av 
petroleumsaktivitet i våre havområder. Vår erfaring så langt, viser at det er vanskelig å oppnå 
spredning av ringvirkningene og at fylkeskommunen som regional myndighet har liten eller 
ingen inntlytelse på de beslutninger som gjøres med hensyn til konkrete utbyggingsprosjekter. 
Finnmark fylkeskommune vil derfor anmode olje- og energidepartementet om å vurdere en 
ordning hvor føringer med hensyn til lokale og regionale ringvirkninger legges allerede ved 
tildeling av lisens. Dette vil gjøre at operatørselskapene helt fra oppstarten av prosjektet må 
legge opp til utbyggingsløsninger som tilgodeser regionen og landsdelen. Eksempler på slike 
føringer kan være krav til kontraktsregimer om lokalt/regionalt innhold, etablering av 
driftsorganisasjoner i regionen og valg av utbyggingsløsninger som gir de største 
ringvirkningene. Vilje fra operatørselskapenes side til å imøtekomme krav om 
lokale/regionale ringvirkninger bør tillegges vekt ved tildeling av letelisenser og følges opp 
videre ved tildeling av utvinningstillatelser. 

I forhold til tildeling av konsesjoner i områder der det foregår fiskerivirksomhet må hensynet 
til fiskerinæringen vektlegges. Før det settes i gang letevirksomhet i disse områdene, må det 
gjennomføres dialog mellom partene for å ivareta fiskerinæringens interesser på forsvarlig 
vis. Finnmark fylkeskommune forventer også at en stiller klare krav til oljevemberedskapen 
slik at den tilfredsstiller gjeldende krav og tilpasses de særlige forhold i Barentshavet. 

Med disse kommentarene gir fylkesordfører sin tilslutning til høringsdokumentet med forslag 
om blokker til utlysning i 21. konsesjonsrunde. 

Med hilsen 

Runar SjåStad 
fylkesordfører 
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	Page 1
	Page 2

