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Høringsuttalelse - forslag om blokker til utlysning i TFO 2018 

Det vises til brev fra Olje- og energidepartementet av 15. januar 2018.  

 

Arbeids- og sosialdepartementet har lagt saken frem for Petroleumstilsynet, som har 

følgende sikkerhetsmessige vurdering: 

 

"Vi registrerer at det foreslås å utvide områdene mot vest i Norskehavet og mot nordøst i 

Barentshavet, og at disse nye TFO arealene ligger i ytterkant av tidligere utlyste områder. 

Det foreslås ikke utvidelse av TFO arealene i Nordsjøen. 

 

For TFO 2018 kommenterer vi forslag om blokker i Barentshavet. 

 

Samarbeid om løsninger 

I 2015 inngikk aktører i næringen et forpliktende samarbeid innenfor Barents Sea Exploration 

Collaboration (BaSEC). Pr i dag består BaSEC av 18 operatører med lisenser i 

Barentshavet. BaSEC har tatt initiativ til å utrede tematiske områder som metocean og is, 

miljø og oljevern, beredskap og logistikk, helse og arbeidsmiljø og mobile boreenheter. Med 

bakgrunn i det arbeidet har de etablert en felles forståelse av utfordringer som er spesifikke 

for Barentshavet. BaSEC har gitt anbefalinger til hvordan disse utfordringer kan håndteres av 

aktørene. Vi forventer at kunnskapen og anbefalingene som er utarbeidet brukes ved 

planlegging og gjennomføring av aktiviteter i området. 

 

Vi vil påpeke viktigheten av fortsatt samarbeid mellom aktørene for å fremme ivaretakelse av 

HMS og felles tilnærminger til utfordringene. 
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Side 2 
 

BaSEC har utviklet anbefalinger for beredskap i Barentshavet med formål å kompensere for 

manglende infrastruktur og de lange avstandene. Næringen bør likevel videreutvikle tiltak for 

å sikre en robusthet tilsvarende beredskapen som er etablert på kontinentalsokkelen 

forøvrig. 

 

Vår vurdering 

Vi forventer at selskaper, som ikke er deltaker i BaSEC og tildeles areal i Barentshavet, tar 

del i næringens samarbeid. 

 

Vi har vurdert forslaget til areal for TFO 2018 og har ingen kommentarer utover det som er 

nevnt ovenfor." 

 

 

Med hilsen 

 

 

Grethe Karila (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Ola Torvald Foss 

seniorrådgiver 
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