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Samtykke til bruk av Gullfaks B utover vedtatt levetid
Oljedirektoratet (OD) viser til søknad av 01.07.2016 der Statoil ASA, i henhold til
Petroleumsforskriften § 30a, søker på vegne av rettighetshaverne i Gullfaks om samtykke til
videreføring av ressursforvaltning på Gullfaks B utover den levetid og de forutsetninger som var lagt
til grunn for godkjennelse av Plan for utbygging og drift (PUD). Det søkes om videreføring av drift
frem til 2036, som tilsvarer varigheten av utvinningstillatelsen.
I samsvar med Rammeforskriften § 29 og Styringsforskriften § 25 sendes det også søknad til
Petroleumstilsynet.
I følge Petroleumsforskriften § 30a bokstav c kreves det samtykke fra Olje- og energidepartementet
(OED) før rettighetshaver kan bruke en innretning utover den levetiden og de forutsetninger som er
lagt til grunn for godkjennelse av PUD eller tillatelse til anlegg og drift av innretninger (PAD) eller
vedtak om disponering, jf. Petroleumsloven §§ 4-2, 4-3 og 5-3. OD er delegert vedtaksmyndighet for
denne bestemmelsen.
Ved ODs vurdering skal Petroleumsforskriften § 30a bokstav c ses i sammenheng med
Petroleumsloven § 4-1 om forsvarlig ressursforvaltning. OD vurderer om en videre drift utover
infrastrukturens planlagte levetid vil gi en forsvarlig ressursforvaltning i samsvar med denne
bestemmelsen.
Begrunnelse for søknaden
Statoil viser i søknaden til at det forventes lønnsom drift av Gullfaks B fram til 2031, med mulighet for
forlengelse ved ytterligere modning av IOR-prosjekter og andre tiltak. Søknaden beskriver sikker drift
av Gullfaks B frem til 2036. Søknaden underbygges også ved at pågående utvikling av Shetland/Lista
kan åpne for økt boring på Gullfaks.
ODs vurdering
OD har vurdert søknaden og finner på bakgrunn av opplysningene at det er behov for videreføring av
driften på Gullfaks B for å utvinne gjenværende ressurser i Gullfaksområdet. Boreriggen er nylig
oppgradert og det bores nå nye brønner fra Gullfaks B. Det er de senere år gjort en stor innsats for å
øke utvinningen fra Shetland/Lista-reservoarene. Potensialet for ytterligere reservetilvekst og
forlenget produksjon vurderes som betydelig, forutsatt en videre kostnadseffektiv og sikker drift av
innretningen. Gullfaks B kan også være en aktuell vertsplattform for nye forekomster i området.

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

OD har derfor ingen ressursforvaltningsmessige innvendinger mot bruk av Gullfaks B-innretningen
utover opprinnelig levetid.
Vedtak
Oljedirektoratet gir samtykke til bruk av Gullfaks B-innretningen frem til 1.1.2036, jf.
Petroleumsforskriften § 30a bokstav c og delegasjonsvedtak av 27.11.2006.
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