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Fylkesrådet i Nord-Trøndelag    
Nord-Trøndelag fylkeskommune 
 
SAKSPROTOKOLL 
 
Sak nr. 10/82 
Olje- og energidepartementet - Forslag om blokker til utlysning i 21. 
konsesjonsrunde 
 
Behandlet/Behandles av Møtedato Sak nr . 

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 4.5.2010 10/82 

   
Saksbehandler: Knut Viggo Larsen 
Arkivsak: 10/01789 
Arkivkode: 322 

 
Fylkesrådens innstilling til vedtak: 
 
1. Det er svært positivt at Olje- og energidepartementet også i 21. konsesjonsrunde 

legger opp til offentlig høring, slik at de synspunkter regionale og lokale myndigheter 
gir uttrykk for kan komme fram i de konsesjonskrav Olje- og energidepartementet 
stiller til det enkelte selskap i konsesjonsrundene. 

 
2. I samband med utbyggingsløsninger og nye muligheter i denne og gjennom 

kommende konsesjonsrunder som berører de midtre og nordlige områdene av 
Norskehavet, må det stilles krav til oljeselskapene at de utreder ilandføring til Ytre 
Namdal, at det foretas samfunnsmessige analyser av de løsninger som utredes, 
hvilke effekter ulike løsninger vil ha for industriell utvikling samt hvilke 
sysselsettingmessige sider dette vil ha på land i et samfunnsregnskap. Nord-
Trøndelag fylkeskommune ønsker at et en gjennom 21. konsesjonsrunde ser hele 
midtre og nordre del av Norskehavet i en større sammenheng, for derigjennom å 
bygge en ny infrastruktur for ilandføring av naturgass som retter seg inn mot de 
nordlige delene av Nord-Trøndelag. 

 
3. Det er viktig fortsatt å rette innsatsen mot elektrifisering av sokkelen fra land, og å 

stille strengere krav til forurenser for å redusere klimautslippene, samt parallelt å 
satse på utvikling av ny forbedret teknologi.  

 
4. Hensynet til klimautfordringene og miljøet må tillegges stor vekt ved tildelinger av 

nye konsesjoner. Dette gjelder også fiskeriinteresser og økosystemer. Ved aktivitet i 
de kystnære områdene må det bli et sterkere fokus på oljevernberedskapen langs 
kysten. Det bør etableres et statlig oljeverndepot i Vikna. Det er viktig å vurdere de 
selskap som kan vise til god innsats på norsk sokkel innenfor dette området. 

 
5. Når søknaden om konsesjon skal behandles, bør det også legges vekt på hva 

selskapene har tilført i form av ringvirkninger, som drifts – og basefunksjoner, 
oppdrag til leverandør- og forskningsmiljøene, samt hvilke program selskapene har 
for å bidra til økt næringsutvikling i nye områder. 

 
Protokoll 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 


