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KOMMENTARER TIL HØRINGSUTKAST ØKT UTVINNING PÅ NORSK KONTINENTAL-
SOKKEL 

Marathon Petroleum Norge AS har mottatt høringsutkast "Økt utvinning på norsk kontinental-
sokkel. Vi har følgende kommentarer: 

Stemmereglene  
Marathon mener de eksisterende reglene er balansert og ansees godt egnet til å ivareta 
majoritetsprinsippet. Det som er vesentlig er at ingen skal ha vetorett , men også at ingen 
skal ha beslutningsrett alene. Vi mener at stemmereglene oppfordrer til dialog for å finne de 
beste teknisk/kommersielle løsningene for lisenseierne. En endring av stemmereglene hvor 
det gis mer makt til et enkelt selskap kan gi en uheldig vridning der operatøren dominerer i 
for stor grad lisensen og med passifiserte partnere. Dette er ikke ønskelig og vi mener derfor 
at dagens modell fungerer etter hensikten. 

Samordning 
Med et fallende oljeproduksjonsprofil og økte kostnader har enhetskostnadene knyttet til 
rørledningstransport og stabilisering hatt en økende trend de senere årene. Samtidig har 
bøyelastning vært det foretrukne alternativet selv i situasjoner der nærliggende 
rørledningssystemer eksisterer og en stor del av verdiskapningen  i  form av mindre 
feltutbygginger har vært mulig som følge av et kostnadseffektivt bøyelastningsalternativ. Vi 
mener bøyelastning også i haleproduksjonsfasen vil kunne bidra til en lønnsom utvinning av 
petroleum. Dagens system der hvert enkelt felt velger den mest hensiktmessige løsningen 
etter økonomiske og strategiske kriterie bør derfor videreføres. 

Med vennlig hilsen 
Marathon Petroleum Company (Norway) LLC 

Elke Rosenau Njaa 
Commercial Manager 
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