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Håndtering av avslutningsforpliktelser ved andelsoverdragelser – høring
Norsk petroleumsvirksomhet har i stor grad vært dominert av rettighetshavere med
solid finansiell styrke. Etter hvert som ressursene på kontinentalsokkelen modnes vil
det være behov for et bredere aktørbilde. Nye aktører kan gjennom deltakelse i
eksisterende utvinningstillatelser utfordre og utfylle de etablerte selskapene og dermed
bidra til at tildelt areal blir utnyttet på en mer effektiv måte. De kan også øke
konkurransen om areal, bidra med nye letekonsepter og sette fokus på områder som de
etablerte aktørene ikke prioriterer. Et bredere aktørbilde betyr imidlertid også at
selskaper med mindre finansiell styrke etablerer seg. Olje- og energidepartementet har
vurdert de utfordringer en økt andel av finansielt mindre sterke aktører på norsk
kontinentalsokkel fører med seg, spesielt med tanke på å møte kommende
avslutningsforpliktelser på felt.
Rettighetshaverne i en utvinningstillatelse er prinsipalt proratarisk, subsidiært
solidarisk ansvarlige for gruppens forpliktelser. Kombinasjonen av mindre solide
selskaper og solidaransvaret kan slå uheldig ut. Dersom et solid selskap i gruppen
selger sine andeler til et mindre solid selskap, vil øvrige rettighetshavere bli eksponert
for økt risiko. Dermed øker sannsynligheten for at øvrige rettighetshavere må dekke en
større del av forpliktelsene enn deres andel i tillatelsen tilsier. I lys av dette vurderer
departementet å innføre et nytt vilkår i forbindelse med andelsoverdragelser.
Vilkårets innslagspunkt:
Olje- og energidepartementet vurderer å stille vilkår når det gis samtykke til
overdragelse av andeler i utvinningstillatelser hvor det foreligger godkjent plan for
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utbygging og drift (PUD):
Vilkåret er utformet som følger:
Dersom kjøper ikke er i stand til å innfri sin andel av kostnadene ved gjennomføringen av vedtak om
disponering etter pl. § 5-3, hefter selger overfor de øvrige rettighetshavere, subsidiært staten.
Selgers forpliktelse er begrenset til en andel av avslutningskostnadene som tilsvarer størrelsen på
den overdratte andel. Selgers forpliktelse er også begrenset til kostnader knyttet til gjennomføring av
disponeringsvedtaket i forbindelse med innretninger, utstyr og brønner som eksisterte på
overdragelsestidspunktet.
Selgers forpliktelse påvirkes ikke av et evt. videresalg av andeler.
Dersom øvrige rettighetshavere overtar kjøpers andel i tillatelsen etter samarbeidsavtalens
artikkel 10.3 skal det i selgers forpliktelse gjøres fradrag for den evt. økte fortjeneste øvrige
rettighetshavere måtte opparbeide fra overtakelsestidspunktet til disponeringsvedtaket etter pl. § 5-3 er
gjennomført.

Nærmere om vilkåret:
1. ledd.
Det er først og fremst kjøper som hefter for sin andel av disponeringskostnadene. I et
tilfelle der kjøper ikke er i stand til å innfri sine forpliktelser kan de gjenværende
rettighetshaverne kreve at selger innfrir sine forpliktelser i henhold til vilkåret.
Hovedregelen fra petroleumsloven om at rettighetshaver er ansvarlig for gjennomføring
av disponeringsvedtaket gjelder likevel fullt ut, slik at kravet mot selger blir et krav om
regress.
2. ledd.
Selgers ansvar begrenses her på flere måter. Selger hefter således ikke for kostnader
knyttet til andeler kjøper senere måtte ha ervervet, heller ikke for forpliktelser som
påligger kjøper som følge av solidaransvaret. Selv om staten pålegger vilkåret ved
samtykke til overdragelser i tillatelser der det foreligger en godkjent PUD, er selgers
forpliktelse lik null dersom det på overdragelsestidspunktet ennå ikke finnes
innretninger, utstyr eller brønner i tilknytning til de aktuelle tillatelser.
3. ledd.
Ved videresalg av andeler vil det oppstå en rekke av tidligere selgere de gjenværende
rettighetshaverne kan rette krav mot. Sammenholdt med første ledd følger det at
rettighetshavere først må søke dekning hos siste selger.
4. ledd.
Denne bestemmelse er inntatt med tanke på den situasjon der kjøper i tiden før det er
fattet disponeringsvedtak ikke er i stand til å oppfylle sine plikter etter
samarbeidsavtalen1 og de øvrige rettighetshavere tar over dennes andel etter
samarbeidsavtalen art. 10.3. De øvrige rettighetshavere skal da ikke kunne høste en økt
fortjeneste fra feltet gjennom flere år for dernest å kreve selger for sin fulle forpliktelse
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Standard samarbeidsavtale for 18. runde.

Side 2

etter vilkåret. Den økte fortjeneste rettighetshavere har hatt ved å få økt sin eierandel
skal derfor komme til fradrag i selgers forpliktelse.
Vilkåret ble foretrukket blant flere andre alternativer, som alle var vurdert ut fra
hvordan de vil påvirke rettighetshavernes og statens risikoeksponering, forutsigbarhet,
administrasjon og annenhåndsmarkedet for andeler i utvinningstillatelser.
Olje- og energidepartementet inviterer alle som ønsker det til å kommentere vilkåret og
spesielt innslagspunktet for når vilkåret skal pålegges. Innspillene som mottas vil kunne
få betydning for den endelige utformingen av vilkåret og på hvilket tidspunkt det vil bli
pålagt.
Høringsfrist: 1. mars 2005
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