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ODs prognoser for petroleumsvirksomheten til utarbeidelsen av RNB 
 

 RNB-rapporteringen og videre bruk av dataene 
Veilederen for innrapportering til RNB gir en generell beskrivelse av RNB, 
hjemmelsgrunnlaget, hva som skal innrapporteres og videre bruk av dataene. Veilederen 
ligger på npd.no. 

 

 Innholdet i rapporteringen fra operatørene 
Operatørinnrapporteringen skal inneholde historiske tall og prognoser for årlige 
investeringer, driftskostnader og andre kostnader, herunder tariffer, miljøkostnader og 
avslutningskostnader. På inntektssiden rapporter operatørene produksjons- og salgsprofiler, 
samt andre inntekter. Rapporteringen skal også inneholde utslippsprofiler. 
 
Rapporteringen er kompleks. Ett felt kan ha flere prosjekter med separat rapportering av 
dataene. 

 

 ODs kvalitetssikring av rapporterte data fra operatørene 
OD kvalitetssikrer og organiserer dataene fra operatørene. I kvalitetssikringen kontrollerer 
direktoratet at dataene er fullstendige og i samsvar med annen informasjonen OD har 
tilgang på, bl.a. fra lisensoppfølgingen.  
 
ODs kvalitetssikring av rapporteringen fra ENI følger samme fremgangsmåte som 
innrapporteringen fra andre operatører.  
 

 Utarbeidelse av ODs prognose 
OD gjør en vurdering av om innrapporteringen fra operatøren skal legges til grunn for 
direktoratets prognose, eller om OD skal legge egne forutsetninger til grunn og gjøre 
endringer. Justeringer fra ODs side kan bl.a. skyldes andre vurderinger av prosjektfremdrift 
og utbyggingsløsning. 
 
I tillegg lages prognoser for uoppdagede ressurser og langsiktig utvikling på sokkelen. 
 
ODs prognose sendes til OED for den årlige utarbeidelsen av RNB. 

http://www.npd.no/no/Rapportering/Nasjonalbudsjett/
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Lønnsomhetsvurderinger av Goliat etter PUD 
 
OD gjorde i oktober 2015 en egen lønnsomhetsvurdering før skatt av Goliat. 
Lønnsomhetsvurderingen bygget på operatørens oppdaterte kostnadsestimater og 
produksjonsprofiler på det tidspunkt. Arbeidet ble gjennomført som del av oppfølgingen av 
feltet pga. forsinkelser og vesentlig høyere kostnader enn det som ble estimert i plan for 
utbygging og drift (PUD) i 2009. Lønnsomhetsvurderingen ble ikke oversendt til OED. 
 
OD gjør normalt ikke egne beregninger for etterprøving av lønnsomheten på enkeltfelt som 
er i drift. OD er normalt mest opptatt av lønnsomheten til fremtidige prosjekter som ennå 
ikke er besluttet.  
 
Goliat har i tillegg vært inkludert i større lønnsomhetsvurderinger på sokkelnivå som OD har 
gjennomført (lønnsomhet av leting). 
 
 
 
 
   
  


