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Høring - Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2016  

Vi viser til brev 5. november 2015 angående høring av forslag til utvidelse av TFO-området. 

Forslaget innebærer å utvide TFO-området med 56 nye blokker, hvorav 24 ligger i 

Norskehavet og 32 ligger i Barentshavet. 

 

I forbindelse med Stortingsmeldingen om petroleumsvirksomheten, jf. Meld. St. 28 (2010-

2011), ble det besluttet at det innenfor rammene av forvaltningsplanene for havområdene skal 

legges petroleumsfaglige vurderinger til grunn for hvilke områder som selskapene inviteres til 

å nominere blokker i. Det ble videre besluttet å gjennomføre offentlig høring ved utlysning av 

areal i TFO. For områder med forvaltningsplan bes det kun om innspill knyttet til om det har 

kommet ny, vesentlig informasjon etter at den relevante forvaltningsplanen ble vedtatt. 

 

Klima- og miljødepartementet viser til den faglige vurderingen av miljøverdiene i de 

foreslåtte områdene, som fremkommer av høringsuttalelsen til Miljødirektoratet. Det har etter 

forrige forvaltningsplan blant annet kommet ny og mer detaljert kunnskap om sjøfugl i 

Barentshavet.  

 

Det er viktig med overordnede rammevilkår for aktivitet som sikrer at viktige miljøhensyn 

blir tatt på et tidlig tidspunkt. Dette sikrer forutsigbarhet og effektiv planlegging for 

operatørene. Den nye kunnskapen om sjøfugl vil derfor inngå i det faglige grunnlaget for 

revidering av forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten i 2020.  For øvrig vil slik ny 

kunnskap også bli vurdert i forbindelse med behandling av søknad om tillatelse til virksomhet 

etter forurensingsloven. I områder med sårbare miljøverdier, vil det kunne stilles særskilte 

vilkår for å redusere miljørisikoen. 

 

 



 

For øvrig har vi ingen merknader til utlysning av de foreslåtte blokkene.  

 

 

Med hilsen  

 

 

Per W. Schive (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Anja Elisenberg 

 seniorrådgiver 
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