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Oslo, 11.05.2010 

Høring  -  forslag om blokker til utlysning i 21. konsesjonsrunde 

Vi viser med dette til brev av 16. mars 2010 vedrørende høring om blokker til utlysning i 21. 
Konsesjonsrunde. Fagforbundet Industri Energi har følgende kommentarer til den foreliggende 
høringen. Industri Energi syns det er positivt at Olje- og Energidepartementet inviterer til en åpen 
dialog omkring fremtidig aktivitet på norsk sokkel 
Industri Energi syns det er gledelig at det er så stor interesse fra både store og små aktører på norsk 
sokkel til 21. Konsesjonsrunde. Dette viser at det er et stort mangfold på norsk, noe som har vært et 
ønske fra forbundets side. 

For å opprettholde dette mangfoldet må Olje- og Energidepartementet vise ansvar ved å utlyse 
blokker som er attraktive både for stor og små selskaper. Industri Energi oppfordrer med dette 
departementet til i sitt videre arbeid å utlyse blokker som tilfredsstille forventningene til både de små 
og store små selskapene på norsk sokkel. 

Industri Energi merker seg at det i 21. Konsesjonsrunde ikke gir industrien tilgang på nye leitearealer. 
Dette mener vi kan være uheldig ved at det begrenser muligheten for å gjøre nye og store funn Vi ser 
det som viktig at selskapene får tilgang på nye områder, slik at en bedre kan ivareta en høy og jevn 
leiteaktivitet på norsk sokkel. 

Med hilsen 
Industri Energi 

Leif Sande 
Forbundsleder 
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