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Høringsuttalelse. Tildelinger i og utvidelse av forhåndsdefinerte områder. 

 
Vi viser til Olje- og energidepartementets brev av 20. januar då vedrørende ovennevnte. 
 
Fylkesutvalget vedtok i sitt møte den 10. mars følgende uttalelse: 
 

1. Fylkesutvalget slutter seg til forslaget fra departementet når det gjelder utvidelsen av 
området i Norskehavet med blokkene 6304/ 12, 6307/ 1,4, 6304/3, 6404/ 9,12, 
6405/3, 6605/ 1,4 - 9, 6606/4 - 12, 6705/ 8 - 10, 6706/ 5 - 9, 6707/ 7 - 9,12. 

 
2. Fylkesutvalget slutter seg til forslaget fra departementet når det gjelder utvidelsen av 

området i Barentshavet med blokkene 7125/2,3, 7126/1,4, 7119/2,3,5, 
7219/8,9,11,12, 7220/ 2,4,5,7,8,10,11. 

 
3. Det må fortsatt gjennomføres offentlige høringer og offentliggjøring av 

arbeidsprogrammene knyttet til utbygging og drift i de tildelte områdene. 
 

4. Fylkesutvalget forutsetter at utvidelse av blokker som inngår i TFO-2015 i 
Norskehavet skjer innenfor rammene av de aktuelle forvaltningsplanene, slik at 
fiskeri, helse, miljø, oljevernberedskap og sikkerhet blir ivaretatt på en god måte i 
henhold til lovverket. 

 
5. Fylkesutvalget mener at tildelinger i forhåndsdefinerte områder er med å sikre at nye 

funn kan knyttes opp mot eksisterende og planlagt infrastruktur. Noen av blokkene 
som foreslås utlyst vil kunne gi tilleggsressurser til Aasta Hansteen. Dette vil kunne 
styrke økonomien og levetiden til Aasta Hansteen-feltet og funn i disse blokkene som 
ikke kan bygges ut som selvstendige anlegg. Dette vil også styrke økonomien i 
rørledningsprosjektet Polarled. 

 
6. Fylkeskommunenes formelle medvirkning i framtidige 

konsekvensutredningsprosesser forut for offentlige høringer må styrkes. Dette for 
både å sikre reell mulighet for å komme i inngripen med prosjekter på et tidlig 
tidspunkt; prosjekter som har stor betydning for regional næringsutvikling. 
 

7. En utvidelse av aktiviteten i Norskehavet bør få konsekvenser for hvordan 
oljeselskap, leverandørindustri og statlige organer satser. Fylkesutvalget finner det 
naturlig at de fylkene som bærer den største risikoen ved petroleumsvirksomheten 
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også får den landbaserte aktiviteten gjennom drift, baser og forvaltning. Dette bør så 
langt det er mulig skje innenfor gjeldende regelverk og må kommuniseres sterkere til 
oljeselskapene. 
 

8. 8. Olje- og energidepartementet må ved tildeling av nye lisenser, i Norskehavet og 
Barentshavet, i betydelig grad prioritere de selskapene som velger å utlyse 
kontraktersom har en størrelse og kompleksitet tilpasset næringsstrukturen i Midt- og 
Nord-Norge. 
 

9. Fylkesutvalget vil understreke at det er meget viktig at det Olje- og 
energidepartementet følger opp selskapene slik at nye tildelinger i TFO-rundene ikke 
fører til lavere oppmerksomhet om økt utvinning fra eksisterende felt. 
 

10. Fylkesutvalget kjenner ikke til at det er kommet ny informasjon knyttet til de foreslåtte 
områdene. Arbeidet med revidering av forvaltningsplanen for Norskehavet må nå 
fremskyndes. 
 

 
Dette til informasjon og videre behandling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med hilsen 
 
 
 

Asbjørn Rønning 
Seniorrådgiver 
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