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Rammebetingelser på norsk sokkel
Jeg takker for brev datert 29. januar 2004. Jeg deler deres bekymring for utviklingen av
aktivitetsnivået på norsk kontinentalsokkel. Petroleumssektoren har i mange ar vært en
vSvkraft for utviklingen av norsk økonomi både på nasjonalt og regionalt mv, I
de senere årene har tilveksten av ressurser vært mindre enn det som produseres. Selv
om Oljedirektoratet nylig nedjusterte anslaget for totale ressurser på norsk
kontinentalsokkel, illustrerer ressursrapporten som ble utgitt 12003 at det fortsatt er
store gjenværende ressurser. Vi har kun produsert om lag en fjerdedel av ressursene
våre, og vi har like mye igjen å finne som vi har produsert til nå.
Et hovedmål i regjeringens olje- og gasspolitikk er å sikre at petroleumssektoren blir en
vesentlig bidragsyter til finansieringen av velferdssamfunnet og til industriell utvikling i
hele landet. For å nå dette målet må industrien ha tilstrekkelig konkurransedyktige
rammevilkår.
Det skal legges frem en stortingsmelding om petroleumsvirksomheten til våren. I
denne meldingen vil jeg fokusere på hva som er nødvendig for å nå en langsiktig
utviklingsbane for Norges viktigste næring. Meldingen vil berøre de tiltak som nevnes i
deres brev og også flere andre. Jeg vil i det følgende kommentere på noen av forslagene
som nevnes i brevet:
• Tilgang på areal
I skrivende stund er det tilgjengelig mer areal på sokkelen enn noen gang tide hgere.
Areal utlyst både i 18. konsesjonsrunde og TFO 2004 er nå tilgjengelig for selskapene.
Til sammen utgjør dette 265 blokker eller deler av blokker. I lys av regjeringens
beslutning om videre petroleumsaktivitet i Barentshavet før jul er leteareal i
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nærområdene til Snøhvit nå også tilgjengelige for oljeselskapene. Jeg vil vurdere
ytterligere konsesjonstildelinger i Barentshavet i etterkant av de leteboringene som er
planlagt i 2004/05.
• Legge forholdene til rette for å utvinne småfelt
Det er fortsatt betydelige olje- og gassressurser igjen i det som er definert som modne
områder på norsk sokkel. Dette er ressurser som befinner seg i eksisterende felt og i
nærheten av eksisterende infrastruktur. Produksjonen fra mange oljefelt på norsk
sokkel vil i årene som kommer avta og feltene går inn i haleproduksjonsfasen.
Avtakende oljeproduksjon fører til at driftskostnadene per fat olje som produseres øker.
Dersom vi skal lykkes i å produsere mest mulig av de gjenværende ressursene er det
derfor nødvendig å redusere driftskostnadene. Lavere driftskostnader vil gjøre det
lønnsomt å opprettholde produksjonen fra innretningene lenger enn med dagens
kostnadsnivå. Forlenget levetid vil føre til økt utvinning fra feltet og til at nye ressurser
kan fases inn mot innretningen.
En stor del av de gjenværende ressursene i modne områder er per i dag ikke
lønnsomme å utvikle hvis de ikke kan produseres fra eksisterende innretninger. Det
haster derfor med å finne, bygge ut og produsere disse olje- og gassressursene før
innretningene tas ut av drift.
Regjeringen innførte derfor i 2003 ordningen med tildeling i forhåndsdefinert areal i
modne områder (TFO). Denne ordningen innebærer at areal i modne områder gjøres
tilgjengelig slik at tidskritiske tilleggsressurser kan påvises. Departementet har definert
leteområder nær eksisterende infrastruktur hvor det vil bli gjennomført årlige
tildelinger.
Reaksjonene fra industrien på innføringen av systemet med forhåndsdefinerte områder
i modne deler av sokkelen har vært gode. Like før jul i fjor ble de første
utvinningstillatelsene under dette systemet tildelt og jeg er godt fornøyd med
responsen fra industrien. Regjeringen utlyste i slutten av januar i år tildeling i
forhåndsdefinert areal 2004 og planlegger tildeling i desember i år.
Et mangfold av aktører og konkurranse mellom disse er av stor betydning for å utvikle
olje- og gassressursene i modne områder. Nye og mer spesialiserte selskaper kan bidra
med annen kompetanse enn de etablerte aktørene på norsk sokkel. På britisk sokkel,
som er mer moden enn norsk sokkel, har en utvikling i denne retningen funnet sted.
Regjeringen ser derfor positivt på at selskaper med nye ideer og forretningsmodeller
viser interesse for haleproduksjon og utvikling av nye felt på norsk sokkel. I løpet av de
siste årene har myndighetene gjort det enklere for nye selskaper å komme inn på norsk
sokkel, noe som har ført til at flere nye selskaper har etablert seg på norsk sokkel.
For nye aktører kan tilgang til eksisterende infrastruktur være av stor betydning. Det
legges derfor stor vekt på at det skal legges til rette for effektiv bruk av eksisterende
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innretninger. Dersom felt i modne områder skal knyttes opp mot eksisterende
infrastruktur er det viktig at eierne av feltet sikres tilgang til infrastrukturen og at
tilknytningen ikke prises urimelig høyt. Myndighetene vil følge opp denne
problemstillingen i tiden fremover.
• Skatt
Regjeringen legger vekt på at norsk sokkel også i framtiden skal tiltrekke seg kapital og
menneskelige ressurser fra de internasjonale oljeselskapene i konkurranse med andre
petroleumsprovinser.
Gjennom skattesystemet og SDØE-ordningen sikres det norske folk en vesentlig andel
av verdiskapingen fra petroleumsressursene. Regjeringens mål er å kombinere høye
skatteinntekter fra virksomheten med å sikre utvinning av de lønnsomme ressursene. I
en diskusjon om skattesystemet er dette viktig å ha med seg.
Som kjent har næringen gjennom KonKraft fremmet forslag om endringer i de fiskale
rammebetingelsene. Dersom vi skal begi oss inn på å endre systemet for nye
prosjekter, må vi tro at dette medfører at flere lønnsomme prosjekter blir realisert.
Eventuelle endringer i de fiskale rammebetingelsene er for tiden gjenstand for
diskusjon mellom meg selv og Finansministeren. Regjeringen vil behandle dette i den
kommende stortingsmeldingen og i revidert nasjonalbudsjett i mai.

Einar Steensnæs
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