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Verdens energibruk
Mill. tonn oljeekvivalenter (mtoe)

Annet

Biobrensler

Vannkraft

Atomkraft

Gass

Olje

Kull

FNs Bærekraftsmål

Energimarkedene er i endring
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Hovedmålet 

Legge til rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et langsiktig 

perspektiv. Samtidig skal en stor andel av verdiskapingen tilfalle den 

norske stat, slik at den kan komme hele samfunnet til gode
Prop. 80 S (2017-2018)

Verdiskaping – sysselsetting – statlige inntekter – ivareta HMS-hensyn
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Styringssystemet

• Statens rolle – selskapenes rolle

– Staten setter helhetlige, klare og forutsigbare rammer og har styringshjemler

– Selskapene ansvarlig for den operasjonelle aktiviteten under utvinningstillatelsene

• Reguleringen av petroleumssektoren 

– Utformet for å gi best mulig samsvar mellom selskapene og myndighetenes interesser 

slik at de beste løsningene for staten velges

– Myndighetsbehandling ved milepæler

– Innsats mot områder med incentivutfordringer

• Sentrale myndighetsprosesser

– Konsesjonsrunder

– Kvalifisere rettighetshavere

– Samtykker og godkjenninger, herunder av utbyggingsplaner, overdragelser og 

avslutning
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Statlig organisering
Olje- og energidepartementets ansvar: ressursforvaltningen, petroleumssektoren under ett
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Åpning av areal

• To deler i en åpningsprosess

– Ressurskartlegging

– Konsekvensutredning

• Prosess for konsekvensutredning

– Gjennomføres av OED

– Høringsprogram fastsettes etter offentlig høring

– Utredning gjennomføres av relevante fagmiljøer 

– Utredning sendes på offentlig høring av OED

– Regjeringen forelegger saken for Stortinget –

herunder forlag til rammer/avbøtende tiltak

• Areal som ikke er åpnet kan ikke tildeles i 

konsesjonsrunder
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To likestilte konsesjonsrunder
Utgangspunktet: åpnet, tilgjengelig areal. Samme myndighetsbehandling

1. Nominasjon for å avklare interesse

2. Forslag til utlysning utarbeides

3. Forslaget sendes på høring

4. Utlysning med søknadsfrist

5. Søknadsbehandling

6. Tildeling

Syklus: normalt hvert andre år

Hovedsakelig areal i Barentshavet

1. Tar utgangspunkt i det etablerte TFO-området

2. Forslag til utlysning utarbeides

3. Forslaget sendes på høring

4. Utlysning med søknadsfrist

5. Søknadsbehandling

6. Tildeling

Syklus: årlig

Store deler av norsk sokkel

Nummererte runder TFO-runder



Olje- og energidepartementet

Norsk mal:Tekst med kulepunkter

Utvinningstillatelser
• Regulerer rettigheter og plikter som rettighetshaverne har overfor staten

• Gir enerett til undersøkelse, leteboring etter og utvinning av petroleum innenfor 

det geografiske området som tillatelsen omfatter 

• Gis for en avgrenset tidsperiode med arbeidsprogram

– Kan leveres tilbake etter at arbeidsprogram er gjennomført

– Ved funn kan rettighetshaverne kreve at tillatelsen forlenges for området rundt funnet –

hovedregel 30 år

• Rettighetshaverne blir eiere av den olje og gass som produseres

• Tildeles normalt gjennom konsesjonsrunder til en gruppe av selskaper

– Departementet bestemmer hvem som skal være rettighetshaver, størrelsen på deres andel, 

utpeker operatør for virksomheten i tillatelsen og bestemmer evt. statsdeltakelse

– Hver rettighetshaver skal bidra med sin kompetanse og har et påse-ansvar overfor operatøren

• Standard samarbeids- og regnskapsavtale – vilkår for tildeling

– Regulerer samarbeidet mellom rettighetshaverne
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Utbyggingsplaner 
Plan for utbygging og drift (PUD)/ plan for anlegg og drift (PAD)

• Utarbeides av rettighetshaverne

– Redegjøre for det totale utbyggingskonseptet

• Utbyggingsplanens to deler

– Utbyggings-/anleggsdel

– Konsekvensutredningsdel, offentlig høringer

• Veiledning utgitt av departementet

– Innhold i planene 

– Dokumentasjon tilpasset utbyggingens omfang

• OED arbeid med utbygginger

– Tidlig dialog og avklare prosess

– Behandle søknader om tidliginvesteringer

– Lage beslutningsgrunnlag med bakgrunn i utbyggings-

og anleggsdel, KU og høringsuttalelser 

– Prop hvis prosjekt skal forelegges Stortinget

– Godkjenne utbyggingen
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Sikker, ren og effektiv produksjon
Hensynet til havmiljøet ivaretas. Lave utslipp til luft.

Utslipp til luft, norsk sokkel ift. internasjonalt snitt Klimagassutslipp, norsk gass til Europa

Næringen har gode HMS-resultater

• Økonomiske virkemidler: ETS og CO2-avgift

• Oljeselskapene på norsk sokkel bidrar til å 

redusere kvotepliktige utslipp med 43 pst fra 

nivået i 2005 innen 2030

Sterke virkemidler mot klimagassutslipp
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Miljøhensyn 
God miljøtilstand i våre havområder

Fra: Olje- og gassindustriens miljøarbeid. Fakta og utviklingstrekk. Norsk olje og gass 2018.
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Kilde: SNF

Sysselsetting i leverandørindustrien 
og olje- og gasselskapene
(per des. 2017)

Teknologinæring med 170.000 arbeidsplasser
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Norsk oljeproduksjon som andel av 

verdens oljeproduksjon over tid

Kilde: Oljedirektoratet og IEA
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For det første: En enorm velstandsutvikling
"Fra Hellas til Sveits"

Kilde: Meld. St. 29 (2016–2017), Perspektivmeldingen
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Karbonfangst- og lagring
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Enorme verdier til fellesskapet

8 500 000 000 000 kr

6 200 000 000 000 kr  

230 000 000 000 kr

286 000 000 000 kr

8 600 000 000 kr

1 600 000 kr

175 000 kr

Verdien av "oljefondet"

Netto kontantstrøm inn siden 2000

Oljepengebruk i 2019

Netto kontantstrøm i 2019

Årlig ekstrabruk som følge av inntektene i 2019

Oljefondet per nordmann

Årlig "redusert skattebehov" familie på 4 
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Norske havnæringer - verdiskaping
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Norsk petroleumspolitikk

• Fortsatt stabile og forutsigbare rammebetingelser

• Tildele attraktivt leteareal

• Aktiv innsats innen forskning og utvikling

• Ren, energieffektiv og lønnsom produksjon

• En effektiv og konkurransedyktig petroleumsnæring

• God samhandling på havet

• Det skal fortsatt utvinnes olje og gass fra norsk sokkel i                                 

mange tiår fremover!
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Mer info
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