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Høringsuttalelse Tildeling Forhåndsdefinerte Områder (TFO) 2019

De undertegnede organisasjonene mener utlysningen av nye blokker gjennom TFO 2019
bryter med både klimahensyn og ivaretakelsen av biologisk mangfold. Samtidig vil en slik
utlysning være til hinder for en grønn omstilling, og vil øke Norges finansielle risiko i
oljevirksomheten. Gjennom en rekke tidligere høringsrunder har vi bedt om at
TFO-ordningen avvikles nettopp av disse årsakene, men den norske regjeringen ser så langt
ut til å nekte å la miljø- og klimapolitikken styre norsk oljepolitikk. Som et minimum krever vi
at:
●

TFO-utvidelsen må ikke omfatte kystnære blokker eller blokker som ligger i og ved
Særlig verdifulle områder (SVO).

●

Før det kan deles ut nye lisenser gjennom TFO 2019, må oljevernberedskapen styrkes
betraktelig, og rette opp i manglene som ble avdekket av Riksrevisjonens
undersøkelser.

●

All tilgjengelig informasjon og tidligere anbefalinger som angår miljøtilstanden må
også tas med i avveiningen når et område skal innlemmes i TFO.

●

Riksrevisjonens anbefaling om åpenhet rundt hvordan høringsinnspillene til forslag til
utlysninger av utvinningstillatelser blir vurdert og håndtert må følges i TFO 2019.
1. TFO 2019 til hinder for grønn omstilling

Siden Oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og
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havområdene utenfor Lofoten har det tilkommet ny, relevant klimakunnskap som må ha
påvirkning på utlysning av lisenser gjennom TFO 2019. I 2018 leverte FNs klimapanel sin
Special Report on Global Warming of 1,5 °C. Rapporten viser at verdens klimagassutslipp må
reduseres med 40 - 50 prosent innen 2030 for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5
grader. Når TFO 2019 deles ut er det altså 10 år til verden skal ha halvert sine
klimagassutslipp. Det tar gjerne 15 år fra tildeling til produksjonen på et felt starter. Når de
foreslåtte lisensene eventuelt vil være i drift, skal behovet for olje- og gass være langt
mindre enn i dag.
I Norge er oljeindustrien den største årsaken til at Norges klimagassutslipp har økt siden
1990. Ifølge Statistisk sentralbyrå har norske utslipp økt med 3 % siden 1990. Mens andre
sektorer har redusert utslippene sine siden 1990, har utslipp fra olje og gass økt med 78 %. I
perioden 1990 - 2016 har Sverige og Danmark henholdsvis redusert sine utslipp med 24 % og
27%. I tillegg bidrar Norge indirekte til store CO2-utslipp når oljen og gassen blir forbrent i
andre land. Forbrenningsutslippene fra norsk olje og gass som brennes i utlandet, er om lag
10 ganger høyere enn Norges territoriale utslipp.
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