
 

 Vår dato: 14.12.2011 
Vår referanse: 11/40558  
 
Deres dato:   
Deres referanse: 11/01278�3 

 Næring og regional utvikling   
Org.nr: 964 982 953 

 

   
 Adresse Postmottak Dir.:  75 65 03 53 Saksbehandler: Terje Gustavsen 
 Fylkeshuset Tlf.:  75 65 03 00 Enhet: Næring og regional utvikling 
 8048 Bodø Faks:   E�post:  post@nfk.no 

 Besøksadresse  
 

 
Olje- og energidepartementet  
  
Postboks 8148 Dep  
0033 OSLO  
   
 
 
 
 
 

Høring � ordningen med tildeling i forhåndsdefinerte områder � TFO � forslag til 
utvidelse. Uttalelse fra Nordland fylkeskommune 
 
Fylkesrådet i Nordland har gjort følgende vedtak i sak 248/11. 
 
Fylkesrådet mener at ordningen med tildelinger i forhåndsdefinerte områder er et system som 
sikrer at store gjenværende ressurser i områder der geologien er kjent og hvor infrastrukturen 
er godt utbygd blir ivaretatt. Fylkesrådet slutter seg til en utvidelse av TFO – området i 
Norskehavet, og forventer at regjeringen merker seg og følger opp følgende punkter: 

 
1. Petroleumsaktiviteten har endret seg svært mye de senere tiårene. Det vil også være 

naturlig at strukturene knyttet til drift og forvaltning blir vurdert. En utvidelse av 
aktiviteten utenfor Nordland og Finnmark bør derfor også få konsekvenser for hvordan 
oljeselskap, leverandørindustri og statlige organer satser i Nord-Norge. Fylkesrådet 
finner det naturlig at de fylkene som får den største risikoen også får den landbaserte 
aktiviteten gjennom drift, baser og forvaltning.  

 
2. Fylkesrådet legger til grunn at miljømessige og petroleumsfaglige vurderinger 

vektlegges for hvilke områder som inngår i TFO-området for Norskehavet. All 
petroleumsaktivitet på norsk sokkel skal skje i nært samarbeid med fiskerinæringen og 
innenfor rammene av de aktuelle forvaltningsplanene. 

 
3. Fylkesrådet forventer at en utvidelse av TFO-området også får betydning for 

oljevernberedskapen. Fylkesrådet i Nordland arbeider for å etablere et nasjonalt 
oljevernsenter med utgangspunkt i de fagmiljøer som finnes i fylket. Fylkesrådet har 
løpende kontakt med relevante aktører og arbeider for nasjonal forankring. Fortsatt 
økning i petrolumsaktiviteten utenfor Nordlandskysten med sine nesten 20.000 ikke 
overfløbare øyer, krever en rask og synlig styrking av oljevernberedskapen.  
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