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Høring - indeksregulering av arealavgift for utvinningstillatelser tildelt i medhold av KGL.RES. 9.
april 1965
Forskrift til lov om petroleumsvirksomhet (pf) gitt ved kgl.res. 27. juni 1997 nr.653 gir i § 39 sjette
ledd Olje- og energidepartementet (OED) hjemmel til å justere arealavgiften for utvinningstillatelser
gitt i medhold av kgl.res. av 9. april 1965. Justering av arealavgiftssatsene er delegert Oljedirektoratet
(OD).
Ifølge bestemmelsen kan arealavgiften justeres med minst 10 års mellomrom for å bringe satsen i
tråd med endringer i kroneverdien. Utgangspunktet for justeringen skal være Statistisk sentralbyrås
(SSB) konsumprisindeks.
Arealavgiften for tillatelser gitt etter 65-resolusjonen ble sist justert ved Olje- og
energidepartementets vedtak av 18. desember 2007 med ikrafttredelse fra 1.1.2008.
Konsumprisindeksen pr. september 2017 er fra SSB oppgitt til å være 105,9 poeng og konsumprisindeksen pr. januar 2008 er oppgitt til å være 86,7 poeng.
Beregning av stigningen i % for konsumprisindeksen er:
105,9 – 86,7* 100 = 22,15 %
86,7
Satsene i pf § 39 sjette ledd foreslås dermed justert med 22,15 % for å bringe satsene opp på dagens
prisnivå. Den nye satsen er beregnet til kr. 49 000 per km2.
Vedlagt oversendes utkast til nye satser i pf § 39 sjette ledd på ekstern høring med ikrafttredelse fra
1.1.2018.

Postadresse: Boks 600, 4003 Stavanger. Kontoradresse: Professor Olav Hanssens vei 10.
Telefon: 51 87 60 00. E-post: postboks@npd.no, Nettsted: www.npd.no

Høringsfristen er satt til seks uker, jf. utredningsinstruksen punkt 5.2.
OD ber om at mulige merknader til forslag til endringer i avgiftssatsene i pf § 39 sjette ledd sendes
OD senest innen 30. november 2017. Eventuelle merknader kan sendes til postboks@npd.no.

Med hilsen

Torhild Nilsen e.f.
underdirektør
Kristine S. Raunehaug
juridisk rådgiver
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Kopi:

Olje- og energidepartementet, Oslo
Norsk olje og gass (firmapost@norog.no)

-2-

Adresseliste:

Total E&P Norge, Postboks 168, 4001 Stavanger
AkerBP, Postboks 65, 1324 LYSAKER
Faroe Petroleum Norge AS, Postboks 309 Sentrum, 4002 STAVANGER
Repsol Norge AS, Postboks 649 Sentrum, 4003 STAVANGER
ConocoPhillips, Postboks 3, 4064 STAVANGER
Maersk Oil, Postboks 8014 Forus, 4068 STAVANGER
Statoil Petroleum, Postboks 8500 Forus, 4035 STAVANGER
ExxonMobil, Postboks 60, 4064 STAVANGER
Centrica Resources Norge AS, Postboks 520, 4003 STAVANGER
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VEDLEGG

FORSKRIFT TIL LOV OM PETROLEUMSVIRKSOMHET (PF) SJETTE LEDD

For utvinningstillatelser gitt i medhold av kgl.res. 9. april 1965 nr. 4 om utforskning og
utnyttelse av undersjøiske petroleumsforekomster, skal rettighetshaver betale en avgift
på kr 49 000 pr. km² pr. år. Departementet kan justere avgiften med minst 10 års
mellomrom. Rettighetshaverne kan, etter søknad, med endelig virkning velge at de
alminnelige reglene om arealavgift skal gjelde for utvinningstillatelsen.
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