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Vikna, Verdal, Stjørdal, Hemne, Hitra, Aure, Kristiansund og Aukra. 

 

Norskehavsrådets høringsuttalelse til TFO 2016 - TFO området og forslag 

til utvidelse. 

Norskehavsrådet er positiv til en utvidelse av TFO-området slik det er foreslått i brev fra Olje- og 
energidepartementet (OED) av 5. november 2015, under forutsetning av at dette gir lokale og 

regionale ringvirkninger og at hensynet til miljø, HMS, oljevernberedskap og fiskerier har et sentralt 

fokus. Norskehavsrådet 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. Det er gjort betydelige investeringer innen petroleumsindustrien og i infrastruktur i den sørlige del 

av Norskehavet. Det er derfor vesentlig både fra et samfunns- og bedriftsøkonomisk perspektiv å sikre 
at petroleumsindustrien også her får tilgang til nytt leteareal og at omsynet til eksisterende 

infrastruktur blir lagt vekt på ved tildeling av lisenser.  

 

Forvaltningsplanen for Norskehavet skal sikre at hensynet til det ytre miljø og interessene til ulike 
brukere av havet, herunder petroleumsvirksomheten og regionalt næringsliv. Gjeldende 

Forvaltningsplan for Norskehavet, St.meld. nr. 37, ble behandlet av Stortinget i 18. juni 2009. Også i 

øvrige tidligere regionale konsekvensutredninger/analyser for åpning av nye områder, det være seg i 
Norskehavet, Lofoten/Vesterålen og Barentshavet, vektlegger selskapene og sentrale myndigheter, 

betydningen av de regionale/lokale positive ringvirkninger for lokalsamfunnene i Midt- og Nord-

Norge. Norskehavsrådet forutsetter at dette følges opp videre i et tett samarbeid med regionale 
myndigheter. 

 

I Innst. S. nr. 362 (2008 – 2009) til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen står det blant annet:  

 
1. Forvaltningen av Norskehavet skal legge til rette for bærekraftig bruk av områdene og 

ressursene til beste for regionen og samfunnet som helhet. 

2. Forvaltningen skal legge til rette for næringsvirksomhet som er samfunnsøkonomisk lønnsom, 
og som i størst mulig grad bidrar til verdiskaping og sysselsetting i regionen. 

3. Petroleumsvirksomheten skal bidra til verdiskaping og sikre velferd og næringsutvikling til 

beste for det norske samfunn. 

Norskehavsrådet mener det er viktig for næringslivet i regionen og for nasjonen, at det gis tilgang på 

nye leteområder i den øvrige del av Norskehavet, og at det legges til rette for høy leteaktivitet i denne 
del av norsk sokkel.  TFO ordningen er svært viktig for verdiskaping og aktivitetsnivået på norsk 

sokkel. Det registreres at aktivitetsnivået og fokus på TFO flyttes stadig nordover – det er positivt. 

Samtidig er rådet bekymret for at nivået på utvidelsen reduseres i den sørlige delen. 
 

Vedtak: 

1. Norskehavsrådet er positivt til en utvidelse av TFO-området i Norskehavet og forventer at 
dette vil gi lokale og regionale positive ringvirkninger. Norskehavsrådet vil anbefale at andre 

områder i Norskehavet som både ligger øst og vest for eksisterende TFO område også tas med 

i neste TFO - runde. Dette omfatter blant annet øst og nordøst for Draugen og vest og nordvest 

for Ormen Lange feltet. 
2. Norskehavsrådet mener fremdeles 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 
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sikre gode prosesser forut for utbygginger, både for aktiviteten på land i Norskehavsregionen 

og i Norskehavet. Blant annet har regionens fylkeskommuner, Nordnorsk Petroleumsråd og 

Norskehavrådet i flere saker ytret sterke ønsker om å bli en formell part i denne prosessen. Det 
må også påpekes at endringer av Stortingets vedtak i samband med godkjenning av lokalisering 

av dedikerte driftsorganisasjoner og basefunksjoner, ikke er akseptabelt, så fremt saken ikke er 

behandlet av Stortinget på nytt. 

3. En utvidelse av leteområdene i Norskehavet kan få stor betydning for aktivitetsnivået hos 
oljeselskap, leverandørindustri og statlige organer på ulike måter. Rådet finner det naturlig at 

regionens næringsliv får en langsiktig forutsigbar virksomhet gjennom den landbaserte 

aktiviteten som blant annet er representert gjennom de selvstendige driftsorganisasjonene i 
Stjørdal og Kristiansund, samt basefunksjonene i Kristiansund, Brønnøysund og Sandnesjøen. 

Dette må skje innenfor gjeldende regelverk og kommuniseres sterkere til oljeselskapene fra 

Olje- og energidepartementet. 

4. Norskehavsrådet forventer at Olje- og energidepartementet også kommuniserer til 
oljeselskapene at kostnadsreduksjonsprosesser ikke skal medføre sentralisering av 

driftsfunksjoner ved driftsorganisasjonene og baser, til andre regionale, nasjonale eller 

internasjonale kontor/hovedkontor. Dette må Olje- og energidepartementet raskest mulig 
vurdere ut fra de beslutninger Stortinget har fattet i enkeltsaker i samband med lokalisering av 

driftsorganisasjonene i Stjørdal og Kristiansund samt basefunksjoner på Nordmøre og på 

Helgeland. 
5. Norskehavsrådet mener at Olje og energidepartementet i sine utlysninger i større grad må 

påvirke selskapene til å etablere kontrakter som har en størrelse og kompleksitet tilpasset 

næringsstrukturen i regionen. Dette er viktig for å sikre stabil aktivitet hos næringslivet og ved 

eksisterende drifts- og basemiljø. Dette er enda viktigere nå, da det er tydelige signaler fra 
industrien at nye rammevilkår vil kunne ramme bredden i leverandørnettet i regionen negativt. 

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

næringen legitimitet i samfunnene lokalt, regionalt og nasjonalt. 
6. Norskehavsrådet legger til grunn at utvidelse av blokker som inngår i TFO-2016 i 

Norskehavet skjer innenfor rammene av den aktuelle forvaltningsplanen, både til beste for 

regionens næringsliv og det norske samfunn samtidig som helse, miljø, oljevernberedskap og 
sikkerhetsmessige sider blir ivaretatt på en god måte i henhold til lovverket.  

7. Norskehavsrådet forventer at regionale myndigheter skal ha en formell rolle i etableringen av 

miljø- og oljevernsenteret i Lofoten/Vesterålen. Norskehavsrådet understreker at etableringen 

av miljø- og oljevernsenteret må få en tydelig nordnorsk profil gjennom å bygge på bredden 
av fagmiljø i landsdelen 

 

 


