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HØRING – OVERGANGSREGEL TIL ENDRING I FRIINNTEKTSSATSEN 

 

Vi viser til brev fra Finansdepartementet datert 12. desember 2013 med høringsnotat og forslag 

til forskrift til utfylling og gjennomføring av overgangsregel til lovendring om redusert 

friinntektssats. 

 

Talisman Energy Norge AS (Talisman) støtter de generelle kommentarene fra oljeindustrien i 

høringsuttalelsen fra Norsk Olje og Gass (NOROG). Som operatør for Yme vil vi i tillegg 

kommentere spesielt forslagets betydning for Yme-utbyggingen. 

 

1.    KORT OM YME-UTBYGGINGEN 

Den opprinnelige planen for utbygging og drift (PUD) av Yme ble godkjent av Olje- og 

energidepartementet (OED) i juni 2007. Planen omfattet leie av en flyttbar 

produksjonsplattform og fast lagringstank fra SBM-konsernet som SBM skulle bygge og 

installere på feltet.  

 

Det ble etter hvert klart at SBM ikke var i stand til å levere produksjonsinnretningen innen de 

tidsrammer som var forutsatt i den godkjente utbyggingsplanen. OED krevde på denne 

bakgrunn i juni 2012 (jf brev datert 15. juni 2012) at rettighetshaverne på Yme utarbeidet en 

endret PUD. Etter diskusjoner mellom OED og Talisman høsten 2012 ble fristen for dette satt 

til 1. mai 2013. 

 

Ved utløpet av 1. mai fristen var det klart at produksjonsinnretningen, som var utplassert på 

feltet, ikke kunne brukes overhodet, slik at den opprinnelige utbyggingsløsningen måtte 

omarbeides fullstendig. Etter forutgående dialog med OED leverte Talisman avvikssøknad fra 

opprinnelig PUD 30. april 2013, men søknaden inneholdt ikke en endret PUD fordi 

rettighetshaverne trengte mer tid til å ferdigstille pågående utredninger om den nye 
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utbyggingsløsningen. Det ble i søknaden anslått at endret PUD ville bli ferdig for innsendelse 

til OED i andre halvår 2014. Ved brev datert 8. oktober 2013 samtykket OED til at endret PUD 

innleveres før utgangen av annet kvartal 2015. 

 

2.     FORSKRIFTSUTKASTET § 3 

I utkastet til forskrift er det i § 3 inntatt et tilleggsvilkår til kravet i overgangsreglenes første 

ledd bokstav d) om at et driftsmiddel må være omfattet av søknad til OED før 5. mai 2013 om 

vesentlig avvik eller endring av forutsetningene for en godkjent PUD i henhold til 

petroleumsloven § 4-2 syvende ledd. Tilleggsvilkåret er formulert som at "Olje- og 

energidepartementet godkjenner avviket eller endringen uten å kreve fremlagt ny eller endret 

plan for godkjenning". 

 

Som det fremgår av pkt 1 ovenfor har det helt siden juni 2012 vært klart at OED krever 

fremlagt endret PUD for Yme. Rettighetshaverne har innrettet seg etter dette og har arbeidet 

med endret PUD før lovforslaget om redusert friinntekt ble kunngjort 5. mai 2013. Søknaden 

30. april 2013 gikk da heller ikke ut på å slippe å fremlegge endret PUD, men redegjorde for 

når dette arbeidet kunne være ferdig. Denne redegjørelsen med tilhørende fremdriftsplan ble 

deretter godkjent av OED. 

 

Problemene med Yme-utbyggingen samt kravet om endret PUD har vært vel kjent lenge før 

endringen av friinntektssatsen ble foreslått. Yme er således ikke noe nytt prosjekt som 

besluttes etter skjæringstidspunktet 5. mai 2013, men et pågående prosjekt siden 2006 som på 

grunn av gjennomføringsproblemer hos hovedleverandøren må omarbeides etter nye 

konsepter, og som derfor ikke enda er sluttført eller har hatt produksjonsstart.  

 

Formuleringen av utkastet til § 3 kan skape usikkerhet om Yme faller inn under 

overgangsreglene. Talisman vil på denne bakgrunn prinsipalt henvise til høringsuttalelse fra 

NOROG pkt. 2.3 og gi sin fulle tilslutning til det som fremkommer der. Subsidiært må en 

naturlig forståelse tilsi at vilkåret ikke gjelder krav om endret PUD fremsatt av OED før 

søknad om avvik ble sendt, men bare omfatter tilfelle hvor OED i stedet for å godkjenne 

avvikssøknaden krever fremlagt en ny, endret PUD etter 5. mai 2013. Krav om PUD-endringer 

som er fremsatt lang tid før skjæringspunktet 5.mai 2013 kan etter vår mening derfor ikke 

omfattes av tilleggsvilkåret i forskriftsforslagets §3.   

 

Talisman Energy Norge AS gir på denne bakgrunn vår fulle tilslutning til NOROGs 

endringsforslag til forskriftens § 3. Subsidiært ber vi om at forskriftsteksten eller eventuelle 

kommentarene til forskriften fra departementets side presiserer at de tilfeller der krav om 

endret eller oppdatert PUD har blitt fremsatt før 5. mai 2013 enten omfattes av de gamle 

reglene om friinntekt eller av overgangsregelen. 

 

 

Med vennlig hilsen  

For Talisman Energy Norge AS 
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Vidar Nedrebø 

Juridisk Direktør  


