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Høringsuttalelse - Utvidelse av TFO-området

Vi viser til brev fra Olje- og energidepartementet datert 20.01.2015 med invitasjon til å gi

høringskommentarer til forslaget til utvidelse av TFO-området.

Vi viser også til høringsuttalelse fra Norsk Olje og gass som VNG Norge er medlem av og stiller oss bak denne.

VNG Norge AS vil i denne sammenheng, som et relativt nytt selskap på norsk sokkel, benytte anledningen til

å uttrykke stor tilfredshet med at forholdene har blitt lagt til rette for økt aktivitet og mangfold på norsk

sokkel. Dette har ført til at mange nye selskaper nå deltar i utforskning etter, og utvinning av petroleum.

VNG Norge har som mange andre selskaper lagt ned et betydelig arbeid med å identifisere blokker med

interessant utforskningspotensial for TFO-rundene, og ifjor resulterte vårt arbeid i funn i PL586. VNG
ønsker at tilgjengelig leteareal øker. Dette fordi:

0 Et mangfold av tilgjengelige blokker vil gjøre det mulig for aktører med ulik tilnærming til utforsking

å utvikle sine letemodeller
0 Et betydelig antall tilgjengelige blokker er nødvendig for å gi det store antall aktører som nå deltar på

norsk sokkel interessante muligheter.
0 Tilstrekkelig tilgjengelig areal for utforskning er en meget viktig del av de totale rammevilkår for

industrien. Sammen med stabile rammevilkår er dette igjen meget viktig for å tiltrekke segog
beholde de mest kompetente og ressurssterke selskapene på norsk sokkel.

0 Opprettholdelse av et høyt investeringsnivå og en stabilt høy sysselsetting er bare mulig gjennom

påvisning av nye ressurser. Den lange ledetid en ofte har fra en utforskníngsmodell blir identifisert ti!
drivverdig funn blir gjort og feltet utviklet, gjør det nødvendig å ha en stor leteaktivitet nå, før den
totale aktiviteten avtar. Et mangfold av tilgjengelige blokker gjør det også mulig å påvise ressurser
som kan utvikles relativt raskt, noe som er viktig for å opprettholde en stabil aktivitet i den totale

petroleumsnæringen både på land og på sokkelen.

VNG Norge ser det som svært viktig at alle former for ressursutnyttelse på norsk sokkel får gode vilkår. Det

er derfor viktig at det gode samarbeidet om en bærekraftig utvikling og sameksistens fortsetter. Dette gjøres

etter vår mening best ved gode løsninger for samarbeid og tilpassing finnes slik at sameksistens, og ikke

utestengelse for noen av aktørene blir resultatet.
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