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Ved kongelig resolusjon XX.XX.XXXX er bestemt: 

 

I medhold av lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet (petroleums-

loven) tildeles utvinningstillatelse nr. XXX for petroleumsvirksomhet.  

 

Rettighetshaver er: 

 

X X % 

X X % 

 

*Petoro AS er rettighetshaver for statens deltakerandel (statens direkte økonomiske 

engasjement - SDØE).  

 

For utvinningstillatelsen gjelder vilkårene nedenfor og de til enhver tid gjeldende lover 

og forskrifter. 

 

 

 

1.  RETTIGHETER, OMRÅDE OG VARIGHET 

 

a) Utvinningstillatelsen gir enerett til undersøkelse etter petroleum, leteboring og 

utvinning av petroleum innenfor det området som omfattes av tillatelsen: 

 

Felt  Blokk Km²: 

nr.: nr.: 

    

X  X X     Km² 

X  X          X     Km²  

 

Sum areal :  X     Km²  

 

Hjørnekoordinater (Datum=ED50): 
 

 

Blokk X  

 

Blokk X   

 

b) Utvinningstillatelsen gjelder til og med XX.XX.XXXX (initiell periode).  

 

c) Når arbeidsforpliktelsen som nevnt i pkt. 4 er oppfylt, kan rettighetshaver kreve at 

utvinningstillatelsen forlenges utover den initielle periode slik denne eventuelt er 

forlenget i medhold av petroleumsloven § 3-9 første ledd.  Varigheten av en slik 

forlengelse settes til X år.  

 

d) Krav om forlengelse i henhold til bokstav c) kan fremsettes for den delen av området 



 3 

for utvinningstillatelsen som er omfattet av innsendt plan for utbygging og drift 

(utbyggingsplan). Departementet fastsetter utstrekningen av det området som skal 

beholdes, på bakgrunn av innsendt utbyggingsplan. 

 

e) De(n) del(er) av området for utvinningstillatelsen som det ikke kan kreves 

forlengelse for etter bokstav d), bortfaller på tidspunktet for utløpet av den initielle 

periode. 

 

  

  

2.  AREALAVGIFT 

  

Ved forlengelse av den initielle periode og ved forlengelse utover den initielle periode i 

henhold til pkt. 1 c) skal rettighetshaver betale en arealavgift i samsvar med den til 

enhver tid gjeldende lovgivning. Beløpet skal innbetales til Oljedirektoratet.  
 

 

 

3.  OPERATØR 

 

X er utpekt og har påtatt seg vervet som operatør. 

 

 

 

4.  ARBEIDSFORPLIKTELSE  

 

Rettighetshaver er pålagt en arbeidsforpliktelse som i sin helhet skal være gjennomført 

innen XX.XX.XXXX. 

 

Om arbeidsforpliktelsen og gjennomføringen av denne gjelder følgende: 

 

a) Rettighetshaver skal innen X år fra tildelingstidspunktet: 

 

 For eksempel Reprosessere 3D seismikk.  

 

 For eksempel Utføre relevante geologi- og geofysikkstudier.  

 

 

b) Rettighetshaver skal innen X år fra tildelingstidspunktet vedta om det skal bores 

en undersøkelsesbrønn. Vedtak om boring fattes i medhold av Avtale for 

petroleumsvirksomhet artikkel 3.2. Dersom det fattes vedtak om boring av 

undersøkelsesbrønnen, videreføres utvinningstillatelsen.  

 

Dersom det ikke fattes vedtak om boring av en undersøkelsesbrønn, men én 

eller flere rettighetshavere likevel ønsker å bore denne, skal de rettighetshavere 
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som ikke ønsker å bore undersøkelsesbrønnen tre ut av utvinningstillatelsen. 

Artikkel 24 om uttreden i Avtale for petroleumsvirksomhet, Vedlegg A gjelder 

tilsvarende så langt den passer. Departementets godkjennelsesprosedyre for 

uttreden gjelder tilsvarende. 

 

For å videreføre utvinningstillatelsen, må den/de øvrige rettighetshaver(e) 

senest innen X år fra tildelingstidspunktet, søke departementet, med kopi til 

Oljedirektoratet om å få bore undersøkelsesbrønnen. Dersom departementet 

ikke godkjenner søknaden, bortfaller utvinningstillatelsen. Et eventuelt 

operatørskifte er betinget av departementets godkjennelse i medhold av 

petroleumsloven § 3-7.  

 

Dersom ingen rettighetshavere ønsker å bore undersøkelsesbrønnen, vil 

utvinningstillatelsen bortfalle i sin helhet X år etter tildelingstidspunktet. 

 

Rettighetshaver skal senest innen X år fra tildelingstidspunktet skriftlig 

underrette departementet, med kopi til Oljedirektoratet om sin beslutning.  

  

c) Rettighetshaver skal innen X år fra tildelingstidspunktet ta stilling til om det skal 

fattes en beslutning om konkretisering (BOK). I tilfelle en/flere rettighetshavere 

ikke ønsker å fatte beslutning om konkretisering, må den/de berørte andeler 

enten overtas av en utenforstående tredjemann eller av den/de øvrige 

rettighetshavere for å sikre 100 % deltakelse i beslutningen om konkretisering. 

Såfremt andelen ikke overtas av en utenforstående tredjemann eller av den/de 

øvrige rettighetshavere, anses beslutning om konkretisering ikke fattet.  

 

For å videreføre utvinningstillatelsen må den/de øvrige rettighetshaver(e) 

umiddelbart, og senest innen X år fra tildelingstidspunktet  skriftlig underette 

Oljedirektoratet om beslutning om konkretisering. Et eventuelt operatørskifte er 

betinget av departementets godkjennelse i medhold av petroleumsloven § 3-7. 

Dersom ingen rettighetshavere ønsker å fatte beslutning om konkretisering, 

anses BOK ikke fattet.  

 

Fattes det ikke BOK vil utvinningstillatelsen bortfalle i sin helhet X år etter 

tildelingstidspunktet. 

 

Rettighetshaver skal senest innen X år fra tildelingstidspunktet skriftlig 

underrette departementet, med kopi til Oljedirektoratet om sin beslutning.  

 

d) Rettighetshaver skal innen Z år fra tildelingstidspunktet ta stilling til om det skal 

utarbeides en utbyggingsplan for forekomsten (Beslutning om Videreføring – 

BOV). I tilfelle en/flere rettighetshavere ikke ønsker å delta i utforming av en 

utbyggingsplan, må den/de berørte andeler enten overtas av en utenforstående 

tredjemann eller av den/de øvrige rettighetshavere for å sikre 100 % deltakelse i 

utbyggingsplanen. Såfremt andelen ikke overtas av en utenforstående 
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tredjemann eller av den/de øvrige rettighetshavere, anses beslutning om 

videreføring ikke fattet.  

 

For å videreføre utvinningstillatelsen må den/de øvrige rettighetshaver(e) 

umiddelbart, og senest innen Z  år fra tildelingstidspunktet  påta seg å utarbeide 

en utbyggingsplan.  Et eventuelt operatørskifte er betinget av departementets 

godkjennelse i medhold av petroleumsloven § 3-7. Dersom ingen 

rettighetshavere ønsker å utarbeide utbyggingsplan, anses BOV ikke fattet.  

 

Fattes det ikke BOV vil utvinningstillatelsen bortfalle i sin helhet Z år etter 

tildelingstidspunktet. 

 

Rettighetshaver skal senest innen Z år fra tildelingstidspunktet skriftlig 

underrette departementet, med kopi til Oljedirektoratet om sin beslutning.  

 

e) Rettighetshaver skal innen Ø år fra tildelingstidspunktet vedta om det skal  

innsendes en utbyggingsplan for den/de aktuelle forekomsten(e) til 

departementet for godkjennelse.   

 

Dersom det ikke fattes vedtak om innsendelse av en utbyggingsplan for den/de 

aktuelle forekomstene, men én eller flere rettighetshavere likevel ønsker å sende 

inn utbyggingsplan, skal de rettighetshavere som ikke ønsker å sende inn 

utbyggingsplan, tre ut av utvinningstillatelsen. Artikkel 24 om uttreden i Avtale 

for petroleumsvirksomhet, Vedlegg A gjelder tilsvarende så langt den passer. 

Departementets godkjennelsesprosedyre for uttreden gjelder tilsvarende. 

  

Et eventuelt operatørskifte er betinget av departementets godkjennelse etter 

petroleumsloven § 3-7. 

 

Dersom utbyggingsplan ikke innsendes, vil utvinningstillatelsen bortfalle i sin 

helhet Ø år etter tildelingstidspunktet. 

 

f) Ved eventuell søknad om endring av arbeidsforpliktelsen, skal rettighetshaver 

oversende Oljedirektoratet kopi av all dokumentasjon som er nødvendig for å 

vurdere søknaden. 

 

g) Ved en eventuell boring skal rettighetshaver foreta kjerneboringer og andre 

prøver eller registreringer som Oljedirektoratet anser nødvendig for evaluering 

av eventuelle forekomster. Det skal legges spesiell vekt på kjerneboring i alle 

prospektive intervaller. Prøvetakingen skal følges opp av grundige analyser og 

tolkninger. 

 

h) Undersøkelsesbrønn er definert som en brønn som undersøker en klart definert 

geologisk enhet (avgrenset etter ett eller flere av følgende kriterier: struktur, 

litologi, facies eller trykk) og som i den vedtatte boreposisjon gjennomborer alle 
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prospektive intervaller som ligger innenfor arbeidsforpliktelsen som definert 

ovenfor. Dersom rettighetshaver ønsker å få en brønn godkjent som 

undersøkelsesbrønn, kan godkjennelse innhentes fra Oljedirektoratet på 

forhånd. Det forutsettes at relevante data og tolkninger følger søknaden, og at 

boringen blir gjennomført som planlagt. 

 

i) Når områder som er omfattet av utvinningstillatelsen oppgis eller tilbakeleveres 

etter punkt b) - e) skal rettighetshaver sende Oljedirektoratet en statusrapport 

for de områder som tilbakeleveres senest tre måneder etter tilbakelevering. 

Statusrapporten skal oppsummere eventuelle innsamlede data, utførte studier 

samt resultatene av disse og gi en oversikt over prospektiviteten i området som 

tilbakeleveres.  
 

 

 

5.  DIVERSE VILKÅR 

 

Rettighetshaver kan pålegges å bruke baser utpekt av departementet. 

 

Det må tas særlige hensyn til fiskeriaktiviteten og forekomst av marine organismer 

under planleggingen av boreaktiviteten. I forkant av leteboringer skal det iverksettes 

tiltak for å informere berørte interesser. 

 

Ved planleggingen av seismiske aktiviteter skal rettighetshaverne ta særlig hensyn til 

fiskeriaktivitetene og til forekomst av kritiske stadier av marine organismer når 

programmene utformes.  

 

Rettighetshaverne pålegges å foreta nødvendig kartlegging av eventuelle forekomster 

av korallrev og andre verdifulle bunnsamfunn herunder viktige tobishabitater som kan 

bli berørt ved petroleumsaktivitet i de aktuelle blokkene, og å sikre at slike eventuelle 

forekomster ikke nedslammes eller skades av petroleumsaktiviteten. Kartleggingen av 

sjøbunnen skal gjennomføres på et format som kan gå inn i MAREANO før igangsetting 

av virksomhet i aktuelle blokker. Det kan stilles særskilte krav for å unngå skade på 

slike forekomster. Det vises til Mareano (www.mareano.no) for informasjon om påviste 

koraller på norsk kontinentalsokkel. 

 

Rettighetshaverne pålegges å kartlegge og rapportere funn av skipsvrak og andre 

kulturminner som kan bli berørt ved aktivitet i de aktuelle blokkene og, i samarbeid 

med kulturminneforvaltningen, sikre at eventuelle kulturminner ikke skades av 

petroleumsaktiviteten. 

 

Operatøren skal på vegne av interessentskapet søke Klima- og 

forurensningsdirektoratet (KLIF) om tillatelse til virksomhet i god tid før planlagt 

aktivitet. 

 

http://www.mareano.no/
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I samsvar med nullutslippsmålet slik det er definert i St.meld. nr. 25 (2002-2003) skal 

det som hovedregel ikke slippes ut miljøfarlige stoffer til sjø. Det er videre et mål å 

minimere risiko for miljøskade forårsaket av utslipp av andre kjemiske stoffer. 

Nullutslippsmålet gjelder for alle operasjoner offshore, både bore- og brønnoperasjoner, 

produksjon og utslipp fra rørledninger. For hvert enkelt felt skal det ved valg av tiltak 

for å oppnå nullutslippsmålet foretas en helhetsvurdering av flere forhold, herunder 

miljømessige konsekvenser, sikkerhetsmessige forhold, reservoarmessige forhold og 

kostnadsmessige forhold. For en slik vurdering av tiltak vises det til 

konsekvensutredningen som i henhold til petroleumsloven skal gjennomføres som en 

del av plan for utbygging og drift.  

 

Krav til beredskap mot akutt forurensning er fastsatt i medhold av forurensningsloven 

og underliggende forskrifter og HMS-regelverket når det foreligger konkrete planer for 

gjennomføring av bore- og brønnaktiviteter. Samtykke til gjennomføringen er blant 

annet knyttet til beredskapskrav. Omfanget av beredskapskravene avgjøres blant annet 

av nærhet til land, spesielt miljøfølsomme områder og andre næringsinteresser. I 

medhold av gjeldende regelverk vil det i de mest kystnære områdene måtte 

gjennomføres mer omfattende beredskapstiltak ved eventuell leting eller produksjon.  

 

Operatøren skal gjennom risikoanalysen, jf. Forskrift om styring i 

petroleumsvirksomheten av 3. september 2001, synliggjøre de miljøvurderinger som 

ligger til grunn for dimensjonering av beredskap mot akutt forurensning, jf. Forskrift 

om utføring av aktiviteten i petroleumsvirksomheten av 3. september 2001, og for 

iverksettelse av sannsynlighetsreduserende tiltak. Miljøvurderingen skal også omfatte 

en vurdering av konsekvensene av de operasjonelle utslippene under leteboring.  

 

I tråd med St. meld. nr. 38 (2001-2002) forventes det at industrien fortsatt vil bidra til 

den biologiske overvåkingen av levende marine organismer for å kartlegge mulige 

effekter av petroleumsvirksomheten. 

 

Regjeringen ser et fortsatt behov for å bedre kunnskapen om forekomst av sjøfugl i 

områder som kan påvirkes av utslipp fra petroleumsvirksomheten. Det forventes at 

industrien vil bidra til kartleggingen av sjøfugl i Nordsjøen og Norskehavet i forbindelse 

med konsekvensutredninger som følger med eventuelle planer for utbygging og drift 

for nye selvstendige utbygginger i dette området.  

 

Det foregår et arbeid om å etablere seilingsleder og styrking av sjøsikkerheten i deler 

av norske havområder. En eventuell leteboring i nærheten av 

trafikksseparasjonssystemet skal planlegges slik at det ikke medfører utilsiktede 

hindringer for skipstrafikken som kan øke risikoen for kollisjon.  

 

Spesielle krav for Nordsjøen 

 

XX 
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Spesielle krav for Norskehavet 

 

XX 

 

Spesielle krav for Barentshavet 

 

XX 

 

 

6.  AVTALER 

 

Rettighetshaver skal innen 30 dager etter tildeling av utvinningstillatelsen inngå 

vedlagte: 

 

-   Avtale for petroleumsvirksomhet  

 

- Vedlegg A: Samarbeidsavtale 

 

- Vedlegg B: Regnskapsavtale  

 

Tillegg til, endring i eller unntak fra avtalen med vedlegg er betinget av departementets  

godkjennelse. 

 

 

 

7.  ANVENDELSE AV NORSK RETT 

 

All virksomhet som drives på bakgrunn av denne utvinningstillatelse skal være regulert 

av den til enhver tid gjeldende norsk rett og bygge på norsk kontraktstradisjon. 

 

 

 

[8.  UTVINNINGSPOLITIKK OG POLITIKK VEDRØRENDE STATENS                          

FINANSIELLE INTERESSER 

 

Rettighetshaver er forpliktet til å innrette seg etter statens utvinningspolitikk og politikk 

vedrørende statens finansielle interesser, slik dette er angitt i utvinningstillatelsen og 

kommer til uttrykk gjennom relevante lover og forskrifter. Dersom dette vilkåret ikke 

overholdes, kan Staten eller statens forretningsfører motsette seg vedtak fattet av 

rettighetshaver.] 

 

[9]8.  DISPENSASJON 

 

Departementet, eller den det bemyndiger, kan dispensere fra bestemmelsene i denne 

utvinningstillatelsen. En søknad om dispensasjon sendes departementet, med kopi til 
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Oljedirektoratet av all dokumentasjon som er nødvendig for å vurdere søknaden. 
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Denne utvinningstillatelse er utferdiget i X originaler, hvorav departementet beholder 

en. 

 

 

 

 

Oslo, XX.XX XXXX 

 

 

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT 

 

 

 

 

 

XX 

 

 

XX 
     

 


