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Uttalelse til høring - TFO 2016 - TFO-området og forslag til utvidelse 

Vi viser til departementets brev 2015-11-05, hvor det bes om innspill til TFO 2016 i det 
tilfelle at det er tilkommet ny vesentlig informasjon etter at relevant forvaltningsplan ble 
behandlet. 

Etter det vi kan se er det forvaltningsplanene for henholdsvis Barentshavet (2005-2006, 
oppdatert 2010-2011) og Norskehavet (2008-2009) som er relevant for TFO 2016. 
Omfanget av planene, sammen med at de ikke lenger er av ny dato, gjør at en må anta at 
de ikke er à jour på alle områder. 

Det påpekes at det er viktig å fortsette innhenting av ny kunnskap gjennom MAREANO 
programmet. Fra 2006 har MAREANO kartlagt betydelige områder med hensyn til geologi, 
biologi, sjøbunnskjemi og generell hydrografisk bunnkartlegging. Ut fra tilgjengelig kart-
materiale er det vanskelig for oss å se om TFO områdene 2016, helt eller delvis er kartlagt 
gjennom MAREANO. Kystverket mener at det kan være viktig at områdene er kartlagt før 
eventuelle aktiviteter starter opp, slik at status for førsituasjonen vil være kjent. 

Med hensyn til relevant kunnskap opplyses det at Kystverket på oppdrag fra Samferdsels-
departementet bidrar faglig til en kommende Stortingsmelding om forebyggende 
sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning. Herunder har en blant annet fått 
utarbeidet en analyse ved DNV GL om den forebyggende sjøsikkerheten i norske farvann i 
dag og frem mot 2040. Det er foreslått seks tiltakspakker for Kystverket, og hvor særlig 
tiltak som går på dynamisk risikoovervåkning av fartøy kan være relevant i forbindelse med 
utvidelse av TFO-området. Videre nevnes at Kystverket i 2015 har utarbeidet en 
beredskapsanalyse for verstefallshendelser tilknyttet akutt forurensning. I denne inngår 
også et scenario med olje og gassutblåsning på borerigg.  

For øvrig viser vi til vår uttalelse til høring av TFO 2015 (deres ref.: 14/2181-) 2015-11-05. 
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