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Likelydende brev til rettighetshavere  

som får skilt ut propan 

 

FASTSETTELSE AV NORMPRIS PÅ PROPAN FOR 4. KVARTAL 2012  

 

1. Fastsettelse av normpris 

Med hjemmel i petroleumsskatteloven § 4 har Petroleumsprisrådet (PPR) fastsatt 

normpriser for 4. kvartal 2012 på propan utskilt på Kårstø-terminalen. 

 

Normprisene for 4. kvartal 2012 er fastsatt i henhold til, og i samsvar med lov 

13.6.75 nr. 35 om skattelegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. og 

forskrifter om fastsetting av normpris av 25.6.1976. 

 

I samsvar med nevnte forskrifter fastsatte PPR 11.2.2013 foreløpige normprisbånd 

for 4. kvartal 2012.  De foreløpige normprisbåndene på Kårstøpropan ble meddelt 

rettighetshaverne med PPRs brev av 15.2.2013.  

 

PPR har etter møter med selskapene 8.3.2013 om de foreløpige normprisbåndene 

for 4. kvartal 2012, truffet vedtak om normpriser på Kårstøpropan for 4. kvartal 

2012. Normprisen fastsettes i NOK pr. tonn. Prisene er også vist i USD/tonn ved 

omregning med Norges Banks månedlige valutakurser.  

 

 Oktober November Desember 

Normpris NOK/tonn 5 698,18 5 765,76 5 340,90 

USD/NOK-valutakurs 5,7096 5,7200 5,6043 

Normpris USD/tonn 998 1008 953 

 

Med hjemmel i normprisforskriften § 1 og § 4 har PPR, i tråd med det som ble 

varslet i brev av 2.12.2011, vedtatt at det ikke fastsettes normpriser for 8 

propanlaster i 4. kvartal 2012. De unntatte lastene utgjør til sammen 22 % av de 

innrapporterte salg av Kårstøpropan i 4. kvartal. Rettighetshavere som har 

volumer som er unntatt normpris vil få separate brev om dette.  

 

PPRs vedtak er enstemmige. 

 

PETROLEUMSPRISRÅDET  
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Ved prisfastsettingen har PPR foretatt en totalvurdering av markedssituasjonen i  

4. kvartal 2012, jfr. petroleumsskatteloven § 4 og normprisforskriftene § 2 med 

merknader. PPR har sett hen til data og anførsler gitt skriftlig og muntlig av 

selskapene, beregninger og vurderinger fra sekretariatet og Poten & Partners.  

 

I tillegg har PPR beregnet en månedlig FOB-markør på Kårstø for det 

nordvesteuropeiske propanmarkedet i 4. kvartal, jfr. tidligere beskrivelse i brev av 

18.2.2011.   Markøren er basert på månedsgjennomsnittet av spotnoteringene til 

Argus CIF ARA Large, fratrukket en standard fraktkostnad på 24 USD/tonn for 

skipninger Kårstø – ARA. For 4. kvartal gir det følgende verdier: 

 

 Oktober November Desember 

FOB-spotmarkør (USD/tonn) 991,93 1 001,18 948,26 

 

PPR har beregnet månedlige realiserte prisdifferensialer mot FOB-markøren 

basert på de innrapporterte priser og øvrige salgsvilkår for de enkelte salg i 

løftemåneden. Dersom salget er gjennomført CIF blir de faktiske 

transportkostnader fratrukket for at differensialet skal bli sammenlignbart med 

FOB-markøren for Kårstø. PPR tar hensyn til størrelsen på de enkelte 

transaksjoner i sine beregninger. Selskapenes vurderinger og anbefalinger både 

når det gjelder prisnivå og prisforskjeller til FOB-markøren inngår også i PPRs 

vurdering. 

 

Vedtakene vedrørende fastsatte normpriser for 4. kvartal 2012 kan påklages til 

Olje- og energidepartementet, jfr. normprisforskriftene § 5. Klagen skal angi det 

vedtak som det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen sendes 

PPR. Den bør også nevne de grunner klagen støtter seg til og eventuelt andre opp-

lysninger som kan ha betydning for bedømmelsen av klagen. 

 

Klagefristen er 30 dager fra dags dato, jfr. normprisforskriftene § 5, 1. ledd. 

Samtidig gjør en oppmerksom på at søksmål ikke kan reises før klagemulighetene 

i henhold til normprisforskriftene er utnyttet, jfr. normprisforskriftene § 6. 

Forøvrig kommer tvistemålsloven § 437 tilsvarende til anvendelse, jfr. også 

forvaltningsloven § 27. 

 

2. Fastsettelse av standardfrakt for 2013 

Basert på bl.a. mottatte anbefalinger fra selskapene har Petroleumsrådet besluttet å 

benytte 24 USD/tonn som standardfrakt for Nordsjølaster i 2013.  Det 

understrekes at dette fraktanslaget kun blir benyttet som beskrevet over for 

beregning av differensialer i forhold til FOB-markøren for propan på Kårstø, og at 

denne standardfrakten ikke er ment anvendt for andre ligningsmessige formål. 

 

3. Varsel om mulige endringer i metode for fastsettelse av 
normpris på propan 

PPR varslet i brev av 15.2.2013 at rådet vurderer å justere metoden for fastsettelse 

av normpriser på propan. Etter en vurdering av forskjellige alternativer ønsker 

rådet å utrede nærmere en endring hvor særskattepliktige rettighetshavere som 
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selger direkte til uavhengige tredjeparter blir fritatt for normpriser på propan. 

Samtidig er PPR innstilt på å introdusere normpris på propansalg til mottakere 

utenfor Nordvest-Europa. Rådet vil også vurdere å fastsette normpris på propan 

fra terminalen på Mongstad og på propan som blir ilandført i St. Fergus.  

 

Selskaper som ønsker å kommentere på disse mulige endringer i metoden for 

fastsettelse av normpris på propan, oppfordres til å gjøre dette før rådets neste 

seminar den 15. mai.  Ytterligere informasjon om eventuelle endringer kan bli gitt 

etter den 15. mai. Av hensyn til forutsigbarheten for selskapene, vil eventuelle 

endringer ikke bli gjort gjeldende før ved fastsettelse av normpriser for 3. kvartal 

2013.  

 

Med hilsen 

 

  

Trine-Lise Wilhelmsen 

Leder 
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