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Høringsuttalelse-forslag om blokker til utlysning i 21. konsesjonsrunde 

RWE Dea Norge AS viser til brev datert 16.mars 2010 fra Olje- og 
energidepartementet, hvor det bes om kommentarer på forslaget til blokker for 
utlysning i 21. konsesjonsrunde. Vi setter pris på å kunne bidra med våre 
synspunkter i tråd med åpenhetslinjen som ble innført i forrige konsesjonsrunde 
for å gi et best mulig faglig og samfunnsmessig beslutningsgrunnlag for 
myndighetene. 

Aktivitetsnivå: 

Vi ser at feltinvesteringene på norsk sokkel i årene 2012-13 trolig vil synke til et 
lavere nivå enn vi hadde for fire til fem år tilbake. Dette innebærer færre 
arbeidsplasser i industrien, og kan på sikt medføre et svekket grunnlag for olje- og 
gassvirksomhet og tap av industriell kompetanse i Norge. 

TFO-ordningen som ble innført i 2003 for å øke leteaktiviteten på sokkelen har 
vært svært vellykket. I de tre til fire siste årene har leteaktiviteten øket betraktelig, 
og har ført til flere funn. De fleste av disse er imidlertid små og vil få begrenset 
betydning for fremtidig investeringer i nye felt. For de ordinære konsesjonsrunder 
som i stor grad omfatter nye letearealer, er det et håp om å gjøre større funn som 
vil kreve selvstendige utbygginger eller videreutvikling av eksisterende 
infrastruktur. Selv med et større funn i dag vil det ta flere år før dette vil bidra til 
økte investeringer av betydning. 

Med dette som bakgrunn ser RWE Dea det som beklagelig at bare 100 av de 307 
blokkene som ble nominert av industrien er på listen over blokker som sendes ut 
på høring. Riktignok er vi fornøyde med å registrere at de fleste av våre 15 
nominerte blokker fortsatt er med, men for å redusere nedgangen i både 
investeringer og oljeproduksjon på norsk sokkel fremover tror vi at det nå er 
tidskritisk å utlyse et større antall blokker. Dette vil bidra til å sikre fortsatt effektiv 
konkurranse i vår industri og mangfold på sokkelen. Vi ser det derfor som svært 
viktig at den offentlige høringen ikke fører til en ytterligere reduksjon av antall 
blokker som utlyses i 21. konsesjonsrunde. 
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Miljø og klima: 

Det er en god tradisjon i norsk konsesjonspolitikk å ta hensyn til viktige fiskeri- og 
miljøsensitive områder både når det gjelder områder som tildeles og i 
arbeidsprogrammer. Dette foregår i en åpen prosess hvor miljø-, fiskeri- og 
sikkerhetshensyn ivaretas gjennom gjeldende lovverk og reguleringer. 
For 21. runde ser dette ut til å være godt ivaretatt i forslaget som nå er ute til 
høring. 

Det er etablert strenge miljø- og fiskerivilkår for selskaper som mottar tildelinger i 
konsesjonsrunder i tillegg til spesielle blokkspesifikke vilkår. Gjennom over 40 års 
virksomhet har norsk oljeindustri i samarbeid med norske myndigheter høstet bred 
erfaring og bygd opp betydelig kompetanse når det gjelder å ta miljøhensyn 
Utvikling av bedre operasjonelle rutiner og teknologi har vært viktig i så måte. 
Dette gjelder utslipp til luft og sjø samt sameksistens med andre næringer. Et 
godt eksempel her er initiativet for å bedre sameksistensen mellom seismiske 
operasjoner og fiskerier. Med etablering av ordninger som bruk av fiskerikyndige, 
kunngjøring av seismiske undersøkelser og sporing av seismiske fartøyer er det 
nå gode forutsetninger for at disse brukerne av havområdene skal kunne fungere 
godt sammen. 

RWE Dea har lang erfaring i å operere i svært miljøsensitive områder i Tyskland. 
Disse operasjonene hadde ikke vært mulig uten god dialog med 
miljøorganisasjoner og tyske myndigheter. I lys av disse erfaringene mener vi at 
de systemer og rutiner som er etablert i Norge gir et svært godt grunnlag for å 
kunne operere med lav miljø risiko og gir et godt grunnlag for sameksistens med 
annen næringsvirksomhet. Vi ser ikke at noen av de blokkene foreslått utlyst i 21. 
konsesjonsrunde skulle utgjøre noe problem i så måte. 

Den norsk petroleumsnæring er verdens reneste produsent av petroleum. I de 
siste 10 årene har utslipp av miljøfarlige stoffer til sjø fra norsk sokkel blitt redusert 
med 99,5 %. Virksomheten står nå for under tre prosent av de nasjonale 
utslippene av miljøfarlige stoffer til sjø. (ref. Klima- og Forurensings direktoratet, 
OD og Statens strålevern) 

Norsk olje og gass bidrar til å sikre energibehovet i Europa og er et miljøvennlig 
alternativ til kullkraft. For tiden øker bruken av kullkraft mer enn bruken av kraft 
basert på gass i Europa, noe som er en uheldig utvikling. lEA mener dette gjør det 
betydelig vanskeligere å nå EU's klimamål. (ref. lEA's Sjefsøkonom Faith Birol) 
Tyskland får i dag 30% av sine gassforsyninger fra Norge. Dette tilsvarer et volum 
som erstatter ca 27 store kullkraft verk. Vi mener derfor at det er viktig å fortsette 
leting etter ytterligere gassressurser for å bidra til å erstatte forurensende kullkraft 
i en overgangsperiode før eventuelt fornybare ressurser kan spille en større rolle. 
Dette ble også nylig stadfestet av Herbert Reul, leder for komiteen for industri, 
forskning og energi i Europaparlamentet. (ref. Dialogmøte i Bryssel 14 April 2010). 
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RWE Dea ser flere av de områdene som er foreslått i 21. runde som mulige 
bidragsyter til ytterligere å erstatte kullkraft i Europa fremover. 

Vennlig hilsen 

Hugo Sandal 
Adm. Dir 

CC: Avdelingsdirektør Gunnar Hognestad 
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