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FORSLAG OM BLOKKER TIL UTLYSNING I 21. KONSESJONSRUNDE — 
HØRINGSUTTALELSE FRA TROMS FYLKESKOMMUNE 

Det vises til brev av 16.03.2010. 

Troms fy1keskommune anser det som positivt at OED viderefører en åpen prosess knyttet til 
konsesjonsrunder. Tildeling av nye lisenser er viktige for å opprettholde aktiviteten på norsk 
sokkel. Videre vil den 21. konsesjonrunden være viktig for å videreutvikle 
petroleumsvirksomheten i nord. I modne områder som det sørlige Barentshavet og deler av 
Nordlandssokkelen må ordinære konsesjonsrunder erstattes av TFO- ordningen. 

Ut i fra dette ser vi det som meget positivt at en kan få aktivitet for eksempel utenfor midtre 
del av Nordland. Bakgrunnen for ønsket om mer kystnær aktivitet er at dette gjør det lettere å 
skape ringvirkninger på land. Det vil derfor være viktig og ikke bare lyse ut, men også tildele 
lisenser i blokker i kystnære områder. 

Det er videre også positivt at det blir tildelt blokker i større deler av Barentshavet. Disse 
tildelingene kan gi mulighet for også å utvide olje og gassnæringen særlig i Finnmark, men 
også i resten av landsdelen. Troms fylkeskommune hadde sett det som ønskelig at det utlyses 
blokker sørlige deler av Troms 1.11 og i nye umodne områder i Barentshavet, som i kystnære 
områder østover i Barentshavet mot delelinjeområdet. 

I forhold til tildeling av konsesjoner i områder der det foregår fiskerivirksontet må hensynet 
til fiskerinæringen vektlegges. Før det settes i gang letevirksomhet i disse områdene, må det 
foregå en dialog mellom partene for å ivareta fiskerinæringens interesser på forsvarlig vis. 

Så langt har en ikke sett de ulike feltene i den nordlige delen av Norskehavet i sammenheng. 
Troms fylkeskommune ønsker at en gjennom 21. konsesjonsrunde ser hele området i 
sammenheng, for derigjennom å bygge en ny infrastruktur som i større grad enn i dag retter 
seg inn mot mulighetene for ilandforing. Tildelinger i nærheten av eksisterende felt og kjente 
strukturer er viktig slik at områdetenkning ved feltutbygginger kan bli mer aktuelt. Det bør 
også legges klare føringer slik at utbyggingsløsninger som tilgodeser landsdelen blir valgt. 
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Troms fylkeskommune vil imidlertid presiscre at slik aktivitet setter store krav til beredskap. 
Ved storre aktivitet på nordnorsk sokkel forutsetter derfor Troms fylkeskommune at 
oljevernberedskapen utredes i lys av denne aktiviteten. 

Videre forventer Troms fylkeskommune at en stiller klare krav til oljeselskapenes 
tilstedeværelse i berørte regioner, også i letefasen. Det forventes at selskapene etablerer 
fullverdige driftsorganisasjoner i landsdelen og en kontraktstrategi som muliggjør at en større 
andel av lokale og regionale foretak kan konkurrere om oppdrag. Troms fylkeskommune 
forventer derfor at vilje til å skape regionale ringvirkninger tillegges større vekt enn ved 
tidligere tildeling av letelisenser. 

Fylkeskommunene i Nord-Norge har løpende dialog med tlere selskaper i Norskehavet og 
Barentshavet. Vi anser det viktig at de som tildeles operatorskap har gode kunnskaper om 
næringsliv og andre forhold i de fylkene som grenser til Norskehavet og Barentshavet. OED 
anbefales å innhente informasjon fra fylkeskommunene om våre erfaringer så langt. Gode 
referanser i Norge og i andre land må tillegges større vekt. Særlig må selskaper med 
•tilstedeværelse i landsdelen prioriteres ved konsesjonstildeling på nordnorsk sokkel. 

Med vennlig hilsen 
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