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Hei Bjørnar

Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskomrnune behandlet høringen om utlysing av nye blokker i 21.
konsesjonsrunde i sitt møte den 11. mai.

Følgende vedtak ble fattet:
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I. Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag ser det som  meget  positivt at OED legger opp til horing av tildelinger i
konsesjonsrundene.

2 Hensynet til klimautfordringene og miljøet må tillegges stor vekt ved tildelinøer av nye
konsesjoner. Selskap som kan vise til god innsats på dette området på norsk sokkel må bli
foretrukket.

3 Oljevernberedskapen må videreutvikles og styrkes for å takle utfordringene som kommer som
følge av nye utlysninger.

4 Ved tildeling av nye konsesjoner må det tas hensyn til marinarkeologien i tildelte områder og
tildelinger må ikke tillates for kunnskapen om bunnforhold og bunnfauna er godt kjent.

5 Når søknaden om konsesjoner skal behandles, må det legges vekt på hva selskapene har tilført
regionene i form av ringvirkninger. som driftsenheter. oppdrag til leverandørindustrien og
forskningsmiljøene. Det skal settes krav til lokale og regionale ringvirkninger - også i letefasen.

6 Det er viktig at det ved utlysning stilles krav til at oljeselskapene utreder ilandføring til vår
region, foretar samfunnsøkonomiske analyser av de løsninger som utredes, samt gjennomfører
utredninger av elektrifisering og kraftsamkjøring.

7. Fylkesutvalget er tilfreds med at det nå åpnes for tildeling av blokker i områdene 6601 og 6602
og det er også positivt at blokker i områdene 6401, 6402, 6301, 6302 er med i forslaget om
tildelinger.

8. Fylkesutvalget anbefaler at departementet avventer utlysninger av blokker i omradene 6707.
6609. 6610 og 6611. Disse blokkene ligger helt opptil grensen for sårbare og verdifulle
gyteomrader.

9. Fylkesutvalget støtter anbefalingene fra departementet om å avvente utlysning av blokker i
områdene 6203, 6204, 6205. 6305 og 6306 i tråd med fylkesutvalgets anbefalinger i 20.
konsesjonsrunde.

10. Det er viktig at olje- og gassvirksomheten ikke fører til skade på annen næringsvirksomhet. som
bl.a. fiskeoppdrett og fiskeriaktivitetene i Norskehavet.

Dette til informasjon og videre oppfølging.



Med vennlig hilsen
Asbjørn Rønning

SEIR-TRØNDELAO FYLKESKOMMUNE

Asbyorn Ronning
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