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Høring - Endring av petroleumsloven §10-18 

Vi viser til Olje- og energidepartementets forslag om endring av petroleumslovens § 10-18 med 
høringsbrev av 5.februar 2010 som er tilgjengelig på departementets nettsider. Ved en inkurie ble 
dette innspill ikke sendt tidligere. Dette beklager vi. 

Brønnøysundregistrene er en forvaltningsetat med ansvar for en rekke nasjonale kontroll- og 
registreringsordninger for næringslivet. Etatens overordnede mål er å bidra til økt økonomisk 
trygghet og effektivitet både for næringslivet og samfunnet generelt. 

Oppgaveregisteret skal sørge for effektiv samordning og utnyttelse av oppgaveplikter som offentlige 
organer pålegger næringsdrivende. Registeret skal til enhver tid inneholde en oppdatert oversikt 
over alle slike oppgaveplikter og bidra med informasjon om disse og den samordning som finner 
sted. 

På denne bakgrunn ønsker vi å uttale oss i høringssaken. 

Vi ber om at Olje- og energidepartementet vurderer om rapporteringsplikten som pålegges 
rettighetshaverne med hjemmel i petroleumsloven § 10-18 annet ledd omfattes av § 4 
Innsendelsesplikt i lov om Oppgaveregisteret. 

Dersom rapporteringsplikten skal meldes til Oppgaveregisteret, ber vi om at blankett "BR-1020 
Næringslivets oppgaveplikter" benyttes. Blanketten kan lastes ned her: www.brreg.no/blanketter/  
Hvis det finnes skjema tilknyttet rapporteringsplikten, ber vi om at det sendes inn som vedlegg. 

Vi er kjent med at Finansdepartementet har sendt på høring en sak med frist 15.4.2010 om 
opplysningsplikt for oljeselskapene om salg av naturgass utvunnet på norsk kontinentalsokkel. 

Vi ber om at Olje- og energidepartementet vurderer om opplysninger som innhentes med hjemmel i 
forslaget til ny § 10-18 annet ledd, kan egne seg for samordning med rapporteringspliktene foreslått 
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i Finansdepartementets høringssak, slik at rettighetshavere ikke pålegges unødig 
dobbeltrapportering av opplysninger. 

Ta gjerne kontakt med Oppgaveregisteret for ytterligere opplysninger. 

Med hilsen 
BRØNNØYSUNDREGISTRENE 

Saksbehandler: Dörthe Koerner 75007942 
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