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Oljeindustriens Landsforenings horingskommentar til TFO-omrãdet og
forsiag til utvidelse

Vi viser til brev fra Olje- og energidepartementet datert 24.10.2011 med invitasjon til gi
høringskommentarer til forslaget til utvidelse av TFO-omrdet. Nedenfor følger Oljeindustriens
Landsforening (OLF) sine kommentarer.

TFO-ordningen er et viktig bidrag til kostnadseffektiv leting og produksjon p den norske
kontinentalsokkelen. OLF ønsker derfor den foresltte utvidelsen velkommen. Alle de foresltte
omrdene tilfredsstiller kravet om modenhet, alts kjent geologi og/eller naerhet til
infrastruktur, og hører naturlig hjemme i TFO-omrdet.

Forslaget til utvidelse av TFO-omrdet utenfor Finnmarkskysten følger naturlig etter at dette
omrdet p nytt ble pnet i forbindelse med framleggingen av den oppdaterte
forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten tidligere i r. Omrdet er geologisk interessant,
og det ligger nr eksisterende funn og felt. Goliatfeltet har allerede vist at dette er et omrde
hvor det er mulighet for gjøre oljefunn. Det er samtidig et omrde med nrhet til Melkøya,
og nye gassfunn vil f betydning for den framtidige utnyttelsen, og eventuelle utvidelsen, av
dette prosessanlegget.

Den geologiske interessen og forstelsen av letemodellene i de foresltte blokkene I
Norskehavet er økende, og det er naturlig at disse blokkene innlemmes I TFO-ordningen. Dette
er ogs et omrde av sokkelen hvor det planlegges betydelige infrastrukturinvesteringer I form
av gassrør fra Luva-omrdet tIl Asgard Transport. Det er derfor viktig at blokkene blir
gjenstand for den forutsigbarheten og derved sikkerheten for langsiktig planlegging som TFO
ordningen fører med seg.

De foresltte blokkene I Nordsjøen ligger I et omrde som har vrt gjenstand for fornyet
leteinteresse de seinere rene. Letemodellene har vrt kjent I en rrekke, men det har blitt
gjort framskritt I forstelsen av geologien her som gjør at disse blokkene naturlig hører
hjemme I TFO-ordningen. Begge de foresltte blokkene har vrt lisensiert over en lengre
periode tidligere, og det er tIl sammen boret tre brønner I blokkene. Det er n flere
produserende felt i nrheten, silk at det ogs fra et ressursutnyttelsesperspektiv er naturlig
inkludere disse blokkene I ordningen.
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TFO-ordningen er viktig for industrien og for Norge, og OLF ser fram UI at de foresItte
blokkene skal bU nkIudert. OLF mener at det er en rekke andre omrder p sokkelen som ogs
kan karakteriseres scm modne, og ønsker framtidige utvidelser av TFO-omrdet velkommen.

Med vennlig hilsen
OLF OIjeindustrens Landsforening
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