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Høringsuttalelse - tildeling i forhåndsdefinerte områder - TFO 2016 - forslag til 

utvidelse   

 

Vi viser til Olje- og energidepartementets brev av 5. november 2015 vedrørende høring knyttet til 

utvidelse av TFO-området. 

 

Fylkestinget i Nordland har i møte 7. desember 2015 fattet følgende vedtak i sak 195/2015: 

 

Fylkestinget mener at ordningen med tildelinger i forhåndsdefinerte områder er et system som 

sikrer at store gjenværende ressurser i områder med kjent geologi og god infrastruktur blir bygd ut. 

Nordland fylkeskommunes utgangspunkt i slike saker er at aktiviteten kan utvides under 

forutsetning av at dette gir lokale og regionale ringvirkninger og at hensynet til miljø, HMS og 

fiskerier har et sentralt fokus. Fylkestinget i Nordland er derfor positiv til en utvidelse av TFO-

området i det nordlige Norskehavet slik det er foreslått i brev fra Olje- og energidepartementet 

(OED) av 5. november 2015, og slutter seg til forslaget. Imidlertid er det behov for tildeling av 

leteareal også i den sørlige del av Norskehavet. 

 

Fylkestinget mener det er viktig for Nordland at det gis tilgang på nye leteområder i Norskehavet, 

og at det legges til rette for høy leteaktivitet. Spesielt gjelder dette området rundt Aasta Hansteen, 

da nåværende funn ikke er tilstrekkelig for å sikre en langsiktig driftsfase.  

 

Fylkestinget påpeker konkret følgende forhold:  

 

1. Fylkestinget i Nordland mener at berørte fylker må bli en formell part i framtidige 

PUD/PAD (plan for utvikling og drift, og plan for anlegg og drift) -prosesser forut for 

offentlige høringer. Dette for både å sikre reell mulighet for å komme i inngrep med 

prosjekter på et tidlig tidspunkt; prosjekter som har stor betydning for regional 

næringsutvikling, og for å sikre gode demokratiske prosesser forut for utbygginger. Blant 

annet har Nordland fylkeskommune, Nordnorsk Petroleumsråd og Norskehavrådet i flere 

saker ytret sterke ønsker om å bli en formell part i denne prosessen.  

 

2. En utvidelse av aktiviteten utenfor Nordland må få konsekvenser for hvordan oljeselskap, 

leverandørindustri og statlige organer satser. Fylkestinget finner det naturlig at de fylkene 

som bærer den største risikoen også får den landbaserte aktiviteten gjennom drift, baser og 

forvaltning. Dette må så langt det er mulig innenfor gjeldende regelverk kommuniseres til 

oljeselskapene. 
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3. Fylkestinget mener at Olje- og energidepartementet (OED) generelt og i sine utlysninger i 

større grad må påvirke selskapene til å utlyse kontrakter som har en størrelse og 

kompleksitet tilpasset næringsstrukturen i landsdelen. Dette er blant annet viktig for å sikre 

stabil og tilstrekkelig aktivitet ved eksisterende drifts- og basemiljø. Store og tunge 

investeringer fordrer nødvendig kritisk masse for å forsvare ønsket utvikling. Dette er enda 

viktigere nå, da det er tydelige signaler fra regionens leverandørindustri om at nye 

rammevilkår vil kunne ramme bredden i leverandørnettet i regionen særdeles negativt. 

Lokale og regionale arbeidsplasser er svært viktige, dette ikke minst for å sikre næringen 

legitimitet i lokalsamfunnene. 

 

4. Fylkestinget forventer at Olje- og energidepartementet (OED) kommuniserer til 

oljeselskapene at kostnadsreduksjonsprosesser ikke skal medføre sentralisering av 

funksjoner ved lokale baser til regionale, nasjonale eller internasjonale hovedkontor.  

 

5. Myndighetene har besluttet å etablere et oljevern- og miljøsenter i Lofoten/Vesterålen. 

Fylkestinget forventer at det nye oljevern- og miljøsenteret får en aktiv rolle i oppbyggingen 

av beredskap i TFO-området, og at senteret får en tydelig nordnorsk profil gjennom å bygge 

på bredden av fagmiljø i landsdelen.  

 

6. Fylkestinget legger til grunn at utvidelse av blokker som inngår i TFO-2016 i Norskehavet 

skjer innenfor rammene av de aktuelle forvaltningsplanene, og at helse, miljø, 

oljevernberedskap og sikkerhet blir ivaretatt på en god måte i henhold til lovverket. All 

petroleumsaktivitet på norsk sokkel skal skje i nært samarbeid med fiskerinæringen. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Ola Torstensen        Mariann Bakken 

leder faggruppe industri og energi     seniorrådgiver 
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