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Justering av gebyrsatser - forskrift om refusjon av utgifter for tilsyn med 
ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten 

Det vises til brev av 27. oktober 2017 fra Oljedirektoratet vedrørende endring av timesats i 

forskrift om refusjon av utgifter for tilsyn med ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten 

(refusjonsforskriften). 

 

I brevet opplyses det om at timesatsen for refusjon av utgifter etter refusjonsforskriften er 

820 kroner og at denne satsen ikke har vært justert siden 2009. OD viser til kapittel 3.2.2 i 

Rundskriv R-112/15 av 7. oktober 2015 fra Finansdepartementet med bestemmelser om 

statlig gebyr- og avgiftsfinansiering der det blant annet fremkommer at betalingen ikke skal 

overstige kostnaden ved å produsere og levere tjenesten, og at den fullt ut bør dekke 

kostnadene ved å produsere og levere tjenesten basert på kostnadseffektiv drift. 

 

Med bakgrunn i Rundskriv R-112/15 og ODs beregning av kostnader ved direktoratets 

lisensoppfølging, foreslås timessatsen oppjustert. Hovedårsakene til endringer i 

kostnadsbildet er følgende: 

 

 Prisstigning på om lag 20 prosent.  

 Pensjonskostnader (inkludert arbeidsgiveravgift) var ikke hensyntatt ved beregningen 

av timesatsen i 2009. Dette utgjør alene 14 prosent økning av lønnskostnadene. 

 

I medhold av § 9 i forskrift om refusjon av utgifter for tilsyn med ressursforvaltning i 

petroleumsvirksomheten, har Olje- og energidepartementet fattet vedtak om at timesatsen i 

§ 4 av ovennevnte forskrift endres fra 820 kroner til 1 150 kroner med virkning fra 

1. september 2018. 
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Side 2 
 

Det bes om at Oljedirektoratet offentliggjør den nye timesatsen på sitt nettsted, samt i brev til 

Norog med anmodning om å orientere rettighetshaverne på norsk sokkel. 

 

Med hilsen 

 

 

Sigmund Johansen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Steffen Weum 

seniorrådgiver 
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