Veiledning til søknad om fritak for arealavgift for
forekomster som er inkludert i PUD eller ved boring av en
undersøkelsesbrønn
Fra 1. januar 2007 gjelder nye regler for arealavgift, jf. kgl. res. 30. juni 2006 om fastsettelse
av forskrift om endring av forskrift 27. juni 1997 nr. 653 til lov om petroleumsvirksomhet.
For å få fritak fra arealavgiften for den delen av utvinningstillatelsens areal som inkluderer
forekomster inkludert i plan for utbygging og drift (PUD), må operatøren for den enkelte
utvinningstillatelsen sende inn forslag til avgrensning av det aktuelle området til
Oljedirektoratet. Tilsvarende må det sendes inn søknad om fritak for områder som avgrenser
prospekt som er boret eller er geologisk avhengig av prospekt som er boret. Begrepet
forekomst er definert i petroleumsloven § 1-6 bokstav b, og prospekt er definert i
ressursforskriften § 2.

Dokumentasjon
Forekomster som er inkludert i PUD
Operatøren skal dokumentere den foreslåtte avgrensningen gjennom kartomriss av de enkelte
forekomstene som omfattes av PUD/fritak for PUD.
I søknaden skal det også inngå et forslag til avgrensning av det samlede arealet som skal fritas
for arealavgift, basert på utbredelsen av disse forekomstene (PUD-areal). Dersom et felt
består av flere forekomster med stor geografisk avstand (eksempelvis Åsgard), vil det kunne
være aktuelt med flere, adskilte arealer.
Dokumentasjonen må i hvert enkelt tilfelle klart beskrive og vise hvilke kriterier som ligger til
grunn for den avgrensningen som er foretatt.

Prospekter som er boret eller er geologisk avhengig av prospekt som er boret
Operatøren skal dokumentere den foreslåtte avgrensningen gjennom kartomriss av det enkelte
prospektet som er boret. Det må også vedlegges relevante kart (strukturkart, attributtkart m v)
for de prospektive nivåene.
Tilsvarende gjelder for eventuelle prospekter som er geologisk avhengige av prospektet som
er boret.
Dokumentasjonen må i hvert enkelt tilfelle klart beskrive og vise hvilke kriterier som ligger til
grunn for den avgrensningen som er foretatt.

Format på kartdata som skal vedlegges
For nærmere informasjon om format se ODs nettsider.

