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Høringsuttalelse - TFO-området og forslag til utvidelse
Framtiden i våre hender viser til høring på forslaget til utvidelse av TFO og gir med dette våre innspill.
Vi mener at TFO-ordningen må avskaffes som tildelingsmekanisme på norsk sokkel. TFO-ordningen ignorerer
miljøfaglige råd, skader norsk natur som Stortingets vedtatte forvaltningsplaner skal beskytte, og undergraver
systemet for helhetlig havmiljøforvaltning som den norske regjeringen fremhever internasjonalt. Dessuten er
TFO-ordningen, som andre deler av konsesjonspolitikken, i stor grad frikoplet fra Norges vedtatte klimapolitikk.
Klimapolitiske hensyn inngår ikke som en del av beslutningsgrunnlaget. Dette er besynderlig, all den tid norsk
petroleumssektoren i klimapolitisk sammenheng står i en særstilling. Ikke bare forårsaker sektoren store utslipp,
virksomheten utvinner også selve hovedårsaken til klimaproblemet, nemlig fossile brensler. Det mest effektive
tiltaket for å redusere klimagassutslippene som sektoren forårsaker, er å ikke lyse ut eller tildele nye områder for
produksjon.

Vi mener at:








Ordningen gir liten mulighet for politisk styring av aktivitetsnivået på norsk sokkel, og er ikke tilpasset
Norges klimapolitiske mål.
Ordningen har utviklet seg til å gå utover det som var utgangspunktet og fungerer nå som en omgåelse
av dagens petroleumsregelverk og de normale tildelingsrundene.
Ordningen er i strid med Stortingets vedtak om at norske havområder skal forvaltes etter en helhetlig
økosystembasert modell.
Ordningen tilsidesetter viktige forvaltningsprosesser slik som forvaltningsplaner og verneplaner og åpner
for årlige omkamper i miljøsensitive områder.
Det tildeles blokker i miljøsensitive områder, i strid med miljøfaglig anbefalinger.
Det er lite innsyn og åpenhet rundt TFO-tildelingene.
Når et område først er definert som TFO er det ingen mekanisme som endrer status basert på ny
tilgjengelig kunnskap og ingen reell mulighet for tilbaketrekking av konsesjonen.

Naturhensyn
OED foreslår å utvide TFO-området i Norskehavet med blokkene 6706/11 og 12, 6707/10 og 11 og 6606/2
og 3. Disse blokkene ligger langt til havs, og havbunnen på disse områdene er ikke kjent. Direktoratet for
naturforvaltning (DN) har påpekt at områder tilknyttet blokkene er identifisert som kjerneområder for flere arter
pelagisk sjøfugl. I tilfelle uhellsutslipp av olje vil den viktigste miljørisikoen knyttet til blokkene være at spredning
av olje vil komme inn i kyststrømmene som driver nordover mot land i Lofoten - Vesterålen – Troms.
Miljøkostnadene vil da være høye. Dersom de foreslåtte blokker åpnes, støtter vi oss til DN’s anbefaling om
miljørisikoanalyser for blokkene, og mulige boretidsbegrensinger for de gitte brønnene i deler av året, for å
beskytte fisk og sjøfugl.

Klimahensyn
Oljesektoren i en særstilling

I norsk klimapolitisk sammenheng står petroleumssektoren i en særstilling. Ført og fremst fordi det er denne
sektoren som slipper ut mest klimagasser, ved siden av transport. For det andre fordi virksomheten utvinner selve
hovedårsaken til klimaproblemet, nemlig fossile brensler. Når klimagassutslippene globalt må reduseres med 85
prosent innen 2050, betyr det at utslippene fra forbrenning av fossile brensler da må være nær null. Det betyr
igjen, at storparten av fossile brensler da må bli liggende i jorden, og at utvinningen, i likhet med forbruket, må
trappes ned.

Klimameldingen er for svak

Regjeringens klimamelding fra 2012 slår fast at klimautslippene fra norsk petroleumsvirksomhet fram mot 2012
vil bli høyere enn tidligere antatt. Tiltakene presentert i klimameldingen vil ikke føre til reelle utslippskutt i
sektoren. Derfor mener Framtiden i våre hender at OED selv må planlegge for reduksjon av utslipp i
petroleumssektoren gjennom å redusere utvinningstempoet på sokkelen. Det er konsesjonsrundene som legger
føringene for hvordan klimagassutslippene fra oljesektoren utvikler seg. Det mest effektive tiltaket for å redusere
utslippene er å ikke lyse ut eller tildele nye områder for produksjon. TFO-ordningen bør derfor avvikles, for å
øke den politiske styringen av aktivitetsnivået på norsk sokkel og tilpasse oljepolitikken til Norges vedtatte
klimapolitikk.

Potensial for globale utslippskutt

Prognoser tilsier at potensialet for reduksjoner i klimagassutslipp er stort gjennom en kontrollert styring mot et
redusert utvinningstempo. Resultater fra forskningslitteraturen underbygger at nasjonale tiltak bør rettes mot å
begrense både produksjon og forbruk av fossile brensler hjemme, fordi begge deler potensielt kan redusere globale
utslipp. Det er verdt å minne om at norsk olje- og gassutvinning bidro til ca. 530 mill. tonn CO2-utslipp i 2010,
dersom man tar med utslippseffekter i utlandet. Ved å kutte i norsk produksjon, kan kuttene hjemme får global
forsterking, ved at utslipp fra forbruk ute går ned, noe også Statistisk sentralbyrå har påpekt. Framtiden i våre
hender anbefaler at TFO-ordningen avvikles, og at norsk konsesjonspolitikk tilpasses norsk og internasjonal
klimapolitikk. Muligheten for å oppnå globale kutt gjennom redusert utvinningstempo må snarlig utredes.
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