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FORORD

Statistisk Sentralbyrå har støtt på en rekke prinsipielle og praktiske problemer i arbeidet

med statistikken over oljevirksomheten på norsk område. Denne rapporten gir en oversikt over de prin-

sipper og definisjoner Byrået følger når slik statistikk blir laget. En tilsvarende publikasjon kom

første gang ut i 1977 i serien Statistisk Sentralbyrås håndbøker. Dette er en ajourført og revidert

utgave.

En samlet og detaljert statistisk oversikt over oljevirksomheten på norsk del av kontinental-

sokkelen er gitt i Oljevirksomheten på norsk kontinentalsokkel fram til 1977 (nr. 38 i serien Stati-

stiske analyser), og i oppfølgingspublikasjonen Oljevirksomheten 1978 (B 38 i serien Norges offisielle

statistikk).

Konsulent Turid Midthaug har stått for arbeidet med rapporten.

Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 29. mai 1980

Petter Jakob Bjerve

Bjorn Stenseth





INNHOLD

Side

1. Innledning  	 7

2. Generelle prinsipper og definisjoner  	 7

2.1. 	 Omfanget av statistikken  	 7

2.2. 	 Næringsgrupperingen  	 7

2.3. 	 Valg av enheter  	 8

2.4. 	 Selskapenes nasjonalitet  	 9

2.5. 	 Behandlingen av olje-/gassfelt som strekker seg ut over kontinentalsokkelgrensen  	 10

2.6. 	 Avgrensning av investeringsbegrepet  	 11

2.7. 	 Behandlingen av olje-/gassleveranser fra norsk sokkel  	 11

2.8. 	 Beregning av eksport- og produksjonsverdi for olje/gast  	 12

3. De enkelte statistikkområder  	 13

3.1. 	 Utenrikshandel  	 13

3.2. 	 Industristatistikk  	 13

3.3. 	 Bygge- og anleggsstatistikk  	 14

3.4. 	 Kvartalsvis investeringsstatistikk  	 14

3.5. 	 Elektrisitetsstatistikk  	 14

3.6. 	 Månedlig produksjonsstatistikk  	 14

3.7. 	 Regnskapsstatistikk  	 14

3.8. 	 Finanstellingen  	 15

3.9. 	 Kredi ttmarkedstati sti kk  	 15

3.10. Sysselsettingsstatistikk  	 15

3.11. Lønnsstatistikk  	 16

3.12. Godstransport på kysten  	16

3.13. Nasjonalregnskapet  	 16

Vedlegg

1. Skjema for deklarasjon av vareimport direkte til norsk kontinentalsokkel  	 19

2. Industristati sti kkskjema  	 21

3. Bygge- og anleggsstatistikkskjema  	 27

4. Skjema til kvartalsvis investeringsstatistikk  	 31

5. Regnskapsstati sti kkskjema  	 33

6. Tillegg til alminnelig regnskapsskjema, andelshavere oljeutvinning mv.  	 37

7. Tilleggsskjema til alminnelig regnskapsskjema, rortransport  	 39

8. Skjema til finanstellingen (fordringer og gjeld i utlandet)  	 41

9. Skjema til finanstellingen (spesifikasjon av lån/kreditter i utlandet)  	 43

10. Skjema til finanstellingen (spesifikasjon av betalte terminer)  	 45

11. Skjema til kvartal soppgave for banker  	 47

12. Skjema til lønnsstatistikk for ansatte på borefartøyer og verkstedplattformer  	 49

13. Skjema til fartsoppgave for fraktefartoyer  	 51

14. Oversikt over Byråets innhenting av data som belyser oljevirksomheten  	 55

Utkommet i serien Rapporter fra Statistisk Sentralbyrå (RAPP)  	 56





^
/

1 . 	 INNLEDNING

I løpet av få år har oljeboring, utvinning og transport av råolje/naturgass blitt nye norske

næringer av stor betydning. Det er viktig at statistikk som belyser disse ( og tilstøtende) næringer

er pålitelig og aktuell. Hensikten med denne rapporten er å gi en samlet oversikt over de prinsipper

og metoder Byrået nytter når slik statistikk  utarbeides. Grupperinger, definisjoner my. må i størst

mulig grad være i samsvar med internasjonale anbefalinger, det øvrige nasjonale statistikksystem og de

ønsker og behov brukerne av statistikken har.

Kapittel 2 omtaler de mer generelle prinsipper og definisjoner som er lagt til grunn for

Byråets arbeid med statistikk over oljevirksomheten. I kapittel 3 redegjøres nærmere for de enkelte

stati stikkområder.

Kopi av de spørreskjema Byrået bruker ved i nnhenti ngen av data om oljevirksomheten er vedlagt

(vedlegg 1-13). I vedlegg 14 gis en samlet oversikt over statistikkområdene. Her er bl.a. opplysninger

om hvem i Byrået en kan henvende seg til dersom det er behov for nærmere opplysninger om enkelte av

statistikkene.

2. GENERELLE PRINSIPPER OG DEFINISJONER

2.1. Omfanget av statistikken 

Den norske kontinentalsokkel regnes som en del av Norge. I prinsippet burde derfor all virk-

somhet på den norske kontinentalsokkel inngå i statistikken på samme måte som  virksomhet på l and.

Likedan burde norske selskapers oljevirksomhet utenfor norsk kontinentalsokkel, behandles som norske

selskapers øvrige virksomhet i utlandet (dvs. ikke regnes med i norsk statistikk) . Av praktiske

grunner må en imidlertid lempe litt på anvendelsen av disse generelle regler. Forst og fremst gjelder

dette boringen på kontraktbasis, rørledningssystemet fra den norske kontinentalsokkel til andre land

og olje-/gassfelt som strekker seg over begge sider av kontinentalsokkelgrensen.

Oljeleting, boring, utvinning mv. på  Svalbard kommer kun med i norsk statistikk hvis virksom-

heten drives av et norskregistrert selskap. Dette er i samsvar med den eksisterende praksis for

statistisk klassifisering av næringsvirksomheten på Svalbard.

2.2. Næringsgrupperingen 

Byrået gjør ikke bruk av noen egen næring under betegnelsen "oljevirksomhet" e . l . Byrået

følger - som for annen næringsvirksomhet - Standard for næringsgruppering (SN) , som gir et generelt

system for klassifisering etter næring av ulike typer statistiske enheter. Det er en rekke aktivi-

teter som drives i tilknytning til oljevirksomheten i Nordsjøen, og en del av disse har tradisjonelt

ikke vært drevet i Norge. Disse aktiviteter er innarbeidd i Standard for næringsgruppering i samsvar

med internasjonale anbefalinger.

Følgende aktiviteter - klassifisert ifølge Standard for næringsgruppering ) - er aktuelle:

SN-nr.22 	 UTVINNING AV RAOLJE OG NATURGASS

Prosjektering og boring for egen regning etter råolje og naturgass. Utvinning av råolje

og naturgass.

Merknad: 	 Dette er et næringsområde under næringen Bergverksdrift. Statistiske enheter som hoved-

sakelig driver med utvinning av råolje og naturgass, skal altså grupperes under SN-nr. 22.

1) Standarden er utformet som et femsifret pyramidisk grupperingssystem hvor hvert siffer angir et

grupperingsnivå. De fem grupperi ngsni våene er gitt følgende betegnelser:

Næring
Næri ngsområde
Næringshovedgruppe
Næri ngsgruppe
Næri ngsundergruppe

l-sifret kode
2-sifret kode
3-sifret kode
4-sifret kode
5-sifret kode

Betegnelsene bransje og gruppe brukes som alminnelig gruppebetegnelse uavhengig av grupperingsnivå.
Standard for næringsgruppering er nærmere omtalt i Statistisk Sentralbyrås Håndbok nr. 9.
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SN-nr. 38241 PRODUKSJON AV OLJERIGGER

Produksjon og reparasjon av boreskip, boreplattformer, produksjonsplattformer og deler
til disse. I nn redni ngsarbei d, rørleggervirksomhet, elektrisk installasjonsvirksomhet,
malervirksomhet o.l. på oljerigger.

Merknad: 	 Dette er en næringsgruppe under næringen Industri. Den omfatter både produksjon av
betong- og metallplattformer. Et spesielt, praktisk problem knytter seg til nærings-
grupperingen av produksjon av boreskip og boreplattformer. Disse produseres hovedsake-
lig ved skipsverft som fører ett felles driftsregnskap for all produksjon enten det er
skip eller oljerigger. Verft som produserer både oljerigger og skip blir likevel pålagt
å gi særskilte oppgaver for h.h.v. produksjon av oljerigger og produksjon av skip.
Aktiviteten blir dels registrert som egen bedrift i SN-nr. 38241 Produksjon av olje-
rigger og dels som egen bedrift i SN-nr. 38411 Bygging av skip.

SN-nr. 5023 OLJEBORING

Boring etter råolje og naturgass, legging av rør og annen anleggsvirksomhet knyttet til
olje- og gassutvinning utført som særskilt virksomhet på kontraktbasis.

Merknad: 	 I denne gruppen inngår også virksomhet med verkstedplattformer, boligplattformer, kran-
fartøyer o.l.

SN-nr. 61215 ENGROSHANDEL MED RÅOLJE OG NATURGASS

Merknad: 	 I denne næringsgruppe (del  av næringsområdet Engros- og agenturhandel) plasseres del-
takerne (andelshaverne) i de gruppene som er produsenter av råolje eller naturgass.
Hvis en andelshaver også utfører annen virksomhet enn bare å eie andel og selge sin del
av råoljen mv., deles dette selskapet (foretaket) etter nærmere regler opp i flere be-
drifter og plasseres i de rette næringsgrupper.

SN-nr. 7115 	 DRIFT AV RØRLEDNINGER

Drift av rørledninger for transport av råolje, raffinert olje og  naturgass.

Merknad: 	 I denne gruppe (del av næringsområdet Transport og lagring) klassifiseres bl.a. Norpipe
A/S.

SN-nr. 8102 	 KREDITT- OG FINANSIERINGSVIRKSOMHET ELLERS

Omfatter virksomhet som drives av statsbanker, kredittforeninger og finansieringssel-
skaper. Investeringsselskaper og hol di ngsel skaper sum i det alt vesentlige driver
finansieringsvirksomhet.

Merknad: 	 Denne næringsgruppen er del av næringsområdet Bank- og finansieringsvirksomhet. Del-
takerne (andelshaverne) i de gruppene som ikke produserer olje/gass plasseres her. Fra
det tidspunkt en gruppe begynner produksjonen av olje/gass, flyttes deltakerne i gruppen
fra næringsgruppe SM-nr. 8102 til SN-nr. 61215.

Annen virksomhet i tilknytning til oljeleting/utvinning (f.eks. forsyningstjeneste med skip og

helikopter, cateri ngvi rksomhet, teknisk tjenesteyting) klassifiseres uten spesielle problemer i hen-

hold til SN.

2.3. Valg av enheter 

Ved utarbeiding av statistikk er det nødvendig å knytte de enkelte kjennetegn til presist defi-

nerte statistiske enheter, rapporteringsenhet og klassifikasjonsenhet (telleenhet). I økonomisk statis-

tikk brukes ofte enhetene foretak og bedrift både som rapportere ngs- og klassifikasjonsenhet. Ifølge SN

blir begrepet foretak prinsipielt definert som en  institusjonell  enhet som tamfatter all virksomhet orga-

nisert i en enhet som drives av samme eier. Et foretak kan bestå av en eller flere bedrifter, og be-

grepet bedrift blir prinsipielt definert som en lokalt avgrenset funksjonell enhet hvor r det hovedsake-

1ig drives aktiviteter som faller innenfor en bestemt næringsgruppe.

Enheten foretak faller som regel sammen med begrepet firma, selskap o.l. Bedrift derimot er en

mer teknisk enhet, altså mer lik en fabrikk, produksjonsenhet o.l. Et konsern er en enhet av høyere

orden enn foretaket. Vi kan i alminnelighet si at en har et konsern når et foretak har kontroll over

ett eller flere andre foretak, f.eks. gjennom aksjeeie.

Forutsatt at den norske kontinentalsokkel regnes som et lokalt avgrenset område, faller sel-

skaper som hører til SN-nr. 22, dvs. selskaper som leter etter og utvinner råolje og/eller naturgass,

inn under ovenfor nevnte definisjoner av bedrift og foretak.
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Når flere uavhengige selskaper danner en gruppe med det formal å lete etter og å utvinne rå-

olje og/eller naturgass, må denne situasjonen behandles saersk i l t. Gruppen vil velge en operator til

å ta hand om gruppens virksomhet. Vanligvis velges et av de deltakende selskaper til operator. Ope-

ratøren vil, på vegne av gruppen, lete etter og eventuelt utvinne olje/gass. Operaturen kan oppfattes

som et konsulentfirma som utfører visse aktiviteter på vegne av gruppen. Det er her Hensiktsmessig at

gruppen som sådan betraktes både som foretaksenhet og som bedriftsenhet. Begge klassifiseres da under

SN-nr. 22. Data for gruppens industrielle virksomhet innehas av operatorselskapet og innhentes derfra.

Klassifikasjonsenheten blir gruppen, mens rapporteringsenheten blir operatorselskapet.

En gruppe vil kunne operere flere steder på den norske kontinentalsokkelen, og de  deltakende

selskaper går ofte inn på de ulike operasjonssteder med samme eierandel. Bedrift defineres som en

lokalt avgrenset enhet. Dermed burde aktiviteten drevet av en gruppe flere steder på sokkelen,  re-

gistreres som separate bedrifter. Av hensyn til vanskelighetene med å skaffe data for hver del av en

gruppes aktivitet, betraktes hver eiersammensetning (gruppe) som en bedrift selv om den opererer flere

steder på sokkelen.

De deltakende selskapene i gruppen betraktes son; engroshandels- eller finansieringsselskaper.

Gruppen vil ha utgifter til oljeleting og oljeutvinning via operatorselskapet, og disse utgiftene blir

belastet de deltakende selskaper i gruppen. Ved utvinning av olje vil de deltakende selskaper fungere

som handelsselskaper (engros), idet oljen omsettes via disse selskaper.

Virksomhet som operatør driver uavhengig av gruppen, skilles ut som egen bedrift.

2.4. Selskapenes nasjonalitet 

Konsesjon for innledende undersøkelser på den norske delen av  kontinentalsokkelen- undersokel-

sestillatelse - kan gis til norske og utenlandske selskaper. Det er imidlertid bare norske selskaper

som kan få konsesjon for oljeboring og oljeutvinning. Hvis et utenlandsk selskap ønsker å søke om

bore— eller utvinningstillatelse, må selskapet opprette filial i Norge. Den aktivitet disse filialer

driver, vil bli dekket i statistikken. Utenlandske selskaper med undersøkelsestillatelse kommer imid-

lertid ikke med i norsk statistikk.

Selskaper med bore- eller utvinningstillatelse, kan leie et norsk eller utenlandsk oljeborings-

selskap til å utføre boringen på kontraktbasis. Oljeriggene som nyttes, er mobile og kan operere både

på norsk og på britisk side av kontinentalsokkel grensen . De kan også flyttes til andre havområder for

boring der. Når de mobile boreriggene skal behandles i statistikken, kan en ta utgangspunkt i enten

registreringskriteriet eller territorialkriteriet. Skulle FN`s generelle anbefalinger følges her, måtte

f.eks. en bevegelig borerigg regnes som investering i et lands økonomi i det øyeblikk boreriggen be-

gynner å bore innenfor landets kontinentalsokkel. Det er neppe hensiktsmessig å pålegge utenlandske

selskaper som borer på kontraktbasis i norsk del av Nordsjøen samme oppgaveplikt som tilsvarende norsk-

registrerte oljeboringsselskaper. Det er problematisk å holde oversikt over hvilke utenlandske sel-

skaper som til enhver tid borer på den norske kontinentalsokkelen. Samtidig vil det by på praktiske

vansker å innhente de nødvendige oppgaver. Med det nåværende regelverk kan det videre være tvilsomt

om Byrået har lovhjemmel for å be om slike oppgaver.

En har derfor valgt å betrakte de mobile oljeboringsplattformer på samme måte som skip i uten-

riksfart når det gjelder avgrensningen av oljeboringsselskapenes nasjonalitet. Et norsk selskap med en 

norskregistrert oljeboringsplattform blir således rennet som en norsk bedrift, uten hensyn til om platt-

formen opererer innenfor eller utenfor den norske kontinentalsokkelgrense. På tilsvarende måte blir en

utenlandsk plattform regnet som utenlandsk selv når den driver bori ngsvi rksomhet på den norske delen.

Dette betyr ikke at virksomheten til de utenlandske boringsseiskaper på norsk kontinentalsokkel er

holdt helt utenfor statistikken. Det norske selskap som har bore- eller utvinningstillatelsen, blir

bl.a. bedt om å rapportere hva det har betalt for arbeid 'som er satt bort til oljeboringsselskap uansett

nasjonalitet.
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For rortransport av olje og gass til anlegg i utlandet oppstår det også visse avgrensnings-

problemer med hensyn til hvilken del av virksomheten som skal regnes som norsk. Etter territorial-

kriteriet skal kun den delen av ledningen som faktisk ligger på norsk side av kontinentalsokkelgrensen,

oppfattes som norsk. Et selskap som legger og driver en slik ledning, vil neppe kunne gi de oppgaver

Byrået ber om fordelt på henholdsvis norsk og utenlandsk del av sokkelen. Hele ledningen  må derfor ses

under ett. Det er her mest hensiktsmessig å anvende eierkriteriet. Rorledningen fra Ekofisk til

Teesside i England som eies av det norsk-registrerte selskap Norpipe A/S, regnes derfor som norsk selv

om størstedelen av ledningen ligger på britisk side. På tilsvarende mate behandles rorledningen fra

Ekofisk til Emden i Vest-Tyskland som også eies av Norpipe A/S. Også pumpe-/kompressorplattformer som

Norpipe A/S har tilkoblet rorl edni nc?ene i utenlandsk sektor, regnes som norske.

Fra Frigg-feltet til St.Fergus i Skottland er det lagt to parallelle gassledninger. Begge

ledningene går over britisk område. Den ene eies av den britiske TOM-gruppen og regnes følgelig ikke

med i norsk statistikk. Den andre, som eies av den norske Petronord-gruppen, tas med i norsk statis-

tikk på linje med Noroi pe's ledninger til England og Tyskland.

Terminalanleggene på land i Teesside, Emden og St. Fergus eies dels av norske og dels av uten-

landske selskaper, og kommer ikke med i norsk statistikk.

2.5. Behandlingen av olje-/ sassfel t som strekker seg ut over kontinentalsokkelgrensen

Ved den statistiske behandling av grensefelt som går inn på to eller flere lands kontinental-

sokler, oppstår problemer en ikke meter i forbindelse med andre olje- eller gassfelt. Virksomheten på

et grensefelt, f.eks. mellom Norge og Storbritannia, kan klassifiseres etter flere alternative regist-

reringsformer. Etter lokaliseringsprinsippet tas den delen av virksomheten som finner sted på norsk 

side av sokkelgrensen med i statistikken. Dette vil si at investering,  produks jot 	 vareinnsats my.

tas med i norsk statistikk i den grad aktiviteten faktisk finner sted på norsk side av grensen. Velges

derimot eierprinsippet, vil den andel av grensefeltets totale investeringer,  produks jon, vareinnsats mv.

som -tilsvarer de norske konses Jons i nnehaveres eierandel, bli regnet som norsk. Dette gjelder uansett på

hvilken side av sokkelgrensen i nvesteri ngsob j ektene er plassert og aktiviteten finner  sted.

Ved lokaliseringsprinsippet  kan store deler av produksjonen fra et lands olje- og gasskilder i

grenseområdene bli registrert statistisk som nabolandets produksjon. Dette avhenger av hvor (i forhold

til sokkelgrensen) produksjonsanleggene 	 kanskje noe tilfeldig - er plassert. Lokaliseringsprinsippet

skaper også problemer når utgiftene til utbygging og drift av et grensefelt skal sammenliknes med pro-

duksjonen. I endel tilfelle kan det være betydelige utgifter på en side av sokkelgrensen selv om all

oljen/gassen fysisk pumpes opp på den andre siden av grensen. Dermed vil en, ved lokaliseringsprin-

sippet, registrere produksjonskostnader i et land uten tilhørende produksjon. Prinsippet er imidlertid

i samsvar med internasjonale anbefalinger på andre områder for hvordan et  lands realinvesteringer skal

avgrenses.

Byrået registrerer produksjonen fra grensefelt i samsvar med landenes eierandel og  uavhengig

av hvor produksjonshullene er plassert. En har dermed valgt eierpri nsi p!et. Dette innebærer altså at

investering, produksjon, vareforbruk mv. for et grensefelt blir fordelt på de to land i forhold til

deres eierandeler i olje-/gassreservene.

I samsvar med FN's prinsipper og  definisjoner blir import og eksport av varer registrert i

statistikken over utenrikshandelen når varene passerer landets grense. Import/eksport i forbindelse

med et grensefelt registreres derfor etter lokaliseringsprinsippet. En gjor unntak fra dette prinsipp

når det gjelder olje/gass produsert på feltet. Her tar en ikke hensyn til på hvilken side av sokkel-

grensen oljen/gassen fysisk pumpes opp. Leveransene av norskeiet olje/gass fra et grensefelt til ut-

landet oppfattes som eksport. Norsk olje/gass fraktet direkte fra feltet  til Norge kommer ikke med i

utenri kshandel sstati stikken.

I nasjonal- og utenriksregnskapet sorger en for å få til enhetlig behandling av produksjon,

investering mv. og import/eksport ved særskilte beregninger. F.eks. vil et investeringsobjekt bli

regnet som investering i Norge (etter eierandel) . Objektet blir eksportert ifølge utenri kshandels-

statisti kken, men i nasjonal- og utenriksregnskapet føres den norskeide delen av objektet som re-import

(utenom handelsstatistikken).
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2.6. Avgrensning av investeringsbegrepet 

I industristatistikken og i kvartalsvis investeringsstatistikk ber Byrået bl.a. om tall for

utførte investeringer. Med utførte investeringer forstås de investeringer som er utført i året, uten

hensyn til når betaling finner sted. Erfaring viser at oppgavegiverne til Byrået ofte forveksler

verditall for utførte investeringer med betalingen for i nvesteri ngsob jektene . Det er også fare for at

det i mange tilfeller oppgis tall for fullførte investeringer. F.eks. vil enkelte vente med å oppgi

verdien av en produksjonsplattform til denne står fullt ferdig på feltet. Det Byrået ønsker, er

verdien idet enheten leveres på feltet - selv om den da ikke er fullt ferdig. Seinere leveranser til

en plattform tas med i statistikken som investeringer når disse leveres på  feltet.

En bedrift i gruppe 22, Utvinning av råolje og naturgass, har bl.a. utgifter til forunder-

søkelser og boring av lete- og utforskni ngshul l . Byrået har valgt å føre slike utgifter som investe-

ring  uansett om borehullene gir funn av olje/gass eller ikke. Dette er i samsvar med FN's anbefalinger.

2.7. Behandlingen av olje-/gassleveranser fra norsk sokkel 

Olje/gass fra Ekofisk-området blir på feltet skilt i to strømmer - tørr naturgass (metan) og

ustabi l isert råolje. Naturgassen transporteres gjennom rorledningen til Emden. Gassen selges bl.a.

til Tyskland, Nederland, Belgia og Frankrike.

Den ustabiliserte råoljen går under høyt trykk gjennom rørledningen til Teesside og videre til

fire innløpstanker som eies av Horpipe A/S (se figur neste side) . Det britiske selskapet Norpipe

Petroleum UK Limited eier stabiliseringsanlegget samt tankanlegg og utskipningsanlegg for stabilisert

råolje. I stabiliseringsanlegget blir råoljen separert i stabilisert råolje og våtgass (NGL) . Den

stabiliserte råoljen selges til forskjellige land. Bare en mindre del leveres til oljeraffinerier i

Norge.

Våtgassen sendes fra stabiliseringsanlegget til fraks joneri ngsanl egget hvor gassen splittes i

etan, propan, normal- og isobutan (samt metan som brukes i Teesside-anleggene) . Våtgasskomponentene

lagres under trykk i spesielle lagringstanker - én tank for hver komponent. Ved salg overføres de fra

tankene til ramper for lasting ombord i gasstankere. Alle anlegg for fraksjonering, lagring, rør-

transport og lasting eies og drives av Norsea Pipeline Ltd., et britisk-registrert selskap. Våtgass-

komponentene blir så solgt til forskjellige land. Etanen og propanen leveres stort sett til petro-

kjemisk industri i Norge, mens butanen selges på verdensmarkedet.

Den ustabiliserte råoljen som kommer til  Teesside må altså bearbeides videre der før en kommer

fram til produkter som kan regnes som handelsvarer, dvs. selges på det åpne marked. Bearbeidingen

utføres av britisk-registrerte selskaper, og er av ikke ubetydelig verdi. Etter de regler en til

vanlig følger i Byråets utenri kshandel sstati sti kk skal den ustabiliserte råoljen regnes som eksportert

til Storbritannia. Stabilisert råolje og våtgasskomponenter som leveres fra  Teesside til norske raffi-

nerier og petrokjemisk industri, regnes som importert til Norge, fra Storbritannia som opprinnelses-

land. Gassleveransene fra Ekofisk til Emden klassifiseres som eksport fra Norge til Tyskland.

Analogt med landverts transport ville det kanskje være mest naturlig å betrakte sokkelgrensen

som en landegrense ved registrering av eksport i - avsenderlandet og import i mottakerlandet. Dette er

imidlertid lite hensiktsmessig ved rortransport over grensen. Byrået har derfor av praktiske grunner

bestemt at verdien av eksporten skal registreres fob Ekofisk, dvs. fob rørledning (evt. skip). Jfr.

varer utført med skip fra Norge, hvor eksporten regnes fob norsk havn.

Det skjer ikke noe kjøp og salg når olje og gass føres fra norsk kontinentalsokkel til  Teesside

og Emden. Det er f.eks. de samme norskregistrerte deltakerne i konsortiene som eier både den ustabili-

serte råoljen som blir sendt fra sokkelen og de varer som kommer fram gjennom bearbeidingsprosessen i

Teesside. I statistikken over utenrikshandelen er det imidlertid de fysiske varebevegelser fra toll-

området i et land til tollområdet i et annet land som avgjør registreringen. I praksis er det til

vanlig ikke mulig å få tatt hensyn til et eierskifte. Vi har en rekke eksempler på at norske råvarer

(f.eks. kobber, stål) er sendt til utlandet for å l ei eforedi es og deretter tilbakeført til Norge.

Disse er blitt registrert som eksport når varene gikk ut og som utport når de kom tilbake.

Leveranser av olje/gass fra andre norske felter på kontinentalsokkelen behandles på tilsvarende

måte i statistikken.
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2.8. Bere ni n av eks sort- o. .roduks °onsverdi for olje/ vass

Industridepartementet, seinere Olje- og energidepartementet, har fra og med 1975 operert med

en administrativ fastsetting av verdier for råoljen som utvinnes i Ekofisk-området. De fastsatte

verdier skal tilsvare de priser som kunne vært oppnådd ved salg mellom uavhengige parter på et fritt

marked. Disse administrative verdier°blir kalt normpriser. Normprisene brukes for å løse de kontroll -

mess i ge og administrative problemer som ellers ville oppstå med hensyn til skattleggingen av oljesel-

skaper. Normprisene gjelder bare for stabilisert  råolje. For olje` fra Statfjord er det ikke utarbeidd

tilsvarende normpriser.

Hver enkelt deltaker (andelshaver) i grupper som driver produksjon, selger sin del av oljen.

Det kan være store variasjoner i de priser som de enkelte andelshavere oppgir å ha oppnådd for salget

av sin olje.

Ved fastsetting av eksportverdien av den ustabi l i serte råoljen fra Ekofisk har Statistisk
Sentralbyrå valgt å ta utgangspunkt i normprisen fra den stabiliserte råoljen og fakturaverdien av

våtgasskomponentene. Departementet beregner normprisen for den stabiliserte råoljen, fob Teesside

(cif Nordsjøhavn for rørledningen ble satt i drift). I statistikken skal eksportverdien av den urta

bi l iserte råoljen registreres fob Ekofisk. For å komme fram til den ønskede eksportverdi, korrigerer

en for transport- og terminalkostnader. Verdien av oljen fra Statfjord beregnes ved hjelp av faktura-

verdier.

For naturgassen eksisterer ingen normpri s . Ved beregning av eksportverdien for naturgassen

baserer Byrået seg foreløpig på opplysninger fra allment tilgjengelige ki l der, bl . a . utenlandsk statistikk.



13

Produksjonsverdien av råoljen og naturgassen i Byråets industristatistikk bygger på faktura-
verdier. Produksjonsverdien skal - som eksportverdien - registreres fob inngang rorledning (evt.

skip) . Fakturaverdiene blir derfor korrigert for transport- og terminalkostnader. Tidligere ble

produksjonsverdien for råolje beregnet ved hjelp av normpriser korrigert for de samme kostnader.

DE ENKELTE STATI STI KKOMRADER

3.1. Utenrikshandel 

Statistikken over utenrikshandelen bygger stort sett på oppgaver som er innhentet via

Tollvesenet over eksport og import av varer som passerer tollgrensen. Norsk utenrikshandelsstatistikk

følger det såkalte general handel spri ns i pp som innebærer at varer som er fortollet eller lagt inn på
transittlager, frilager o.l. kommer med i importstatistikken. Tilsvarende vil vareleveranser fra
transittlager, frilager o.l. til utlandet bli registrert i eksportstatistikken. Varer i direkte

transitt vil ikke komme med i statistikken.

Tollgrensen faller ikke sammen med kontinentalsokkelgrensen. Den norske delen av sokkelen

ligger  i hovedsak utenfor norsk tollområde. Dette betyr at Statistisk Sentralbyrå ikke får registrert

den direkte importen til sokkelen og importen til sokkelen i direkte transitt over norsk tollgrense

ved de eksisterende "statistikkrutiner for utenrikshandelen.

Det er en betydelig mengde varer som blir levert direkte fra utlandet til kontinentalsokkelen.

oversikt over denne varestrømmen er nødvendig, bl.a. for å kunne stille opp utenriksregnskapet. I

årlig industristatistikk innhentes visse oppgaver over direkte import til kontinentalsokkelen. En del
av disse opplysningene (spesielt om i nvesteri ngsvarer) er imidlertid ikke tilstrekkelig detaljerte

varespesifikasjon for handelsstatistikkens behov. Dessuten gis bare årlige data og ikke kvar-

talsvise (eventuelt månedlige) oppgaver. Byrået innhenter derfor løpende oppgaver fra de enkelte
operatører med oversikt over varene (vareslag, mengde, verdi og opprinnelsesland) i hver enkelt sending
som operatørene på den norske kontinentalsokkelen mottar fra utlandet (vedlegg 1). Disse opplysningene
stemmer dårlig med oppgaver gitt i annen statistikk, f.eks.  industristatistikken. Bare deler av denne

importen (f.eks. slep av store enheter) er derfor til nå kommet med i utenrikshandelsstatistikken.

En del varer blir levert fra utlandet til kontinentalsokkelen via transittlager i Norge. Disse

varene registreres som import til Norge ved innlegging på transittlageret. De varene som sendes  til

den britiske delen av kontinentalsokkelen via norsk transittlager tas med i utenrikshandelsstatistikken
som norsk eksport.

Som nevnt i avsnitt 2.4, har Byrået valgt å oppfatte norskeide rørledninger fra norsk sokkel

til utlandet som del av den norske økonomi. Varer som er levert fra utlandet til legging av disse
norsk-klassifiserte rørledninger bør følgelig oppfattes som norsk import selv om varene faktisk går
med til å legge en rørledning på et fremmed lands kontinentalsokkel. Byrået har imidlertid ingen mulig-

het til å registrere denne "importen" på vanlig måte via Tollvesenet. Derfor er disse vareleveransene
ikke . med i utenrikshandelsstatistikken. I i nvesteri ngss tati sti kken (se avsnitt 3.4) innhentes imidler-

tid visse opplysninger om verdien av importen til anlegg av rørledningene.
Oljerigger kommer med i utenrikshandelsstatistikken etter samme praksis som følges ved kjøp og

salg av skip, dvs. inngang i/utgang fra det norske register over rigger er°avgjørende for registrering
som import eller eksport. Produksjonsplattformer, boligplattformer mv. bygd i utlandet for nedsetting
på norsk område kommer i sin helhet med i norsk importstatistikk. Plattformer bygd i Norge for sleping
og nedsetting på f.eks.  britisk område blir i sin helhet tatt med i norsk eksportstatistikk.

3.2. Industristatistikk 

Operatørene for de enkelte grupper i SN-nr. 22, Utvinning av råolje og naturgass, gir opplys-
ninger om sysselsetting, lønnsutbetalinger, produksjon/forbruk av varer og tjenester, investeringer

osv. på det årlige industristatstikk-skjemaet. Skjemaet (vedlegg 2) er, med visse unntak, utformet
etter samme prinsipp som tilsvarende skjema til øvrige industri- og bergverksbedrifter. Når det
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gjelder investeringer og forbruk av varer og tjenester, ber Byrået om å få oppgitt, på et forholdsvis

detaljert nivå, andelen levert fra utlandet direkte til kontinentalsokkelen. Videre er investeringene

fordelt på investeringsart spesifisert noe mer enn på de øvrige industristatistikk-skjemaer. Bl.a.

får Byrået oppgave over anskaffelser av a) mobile borerigger og boreskip, b) anlegg fastmontert på

utvinningsområder og c) utgifter til boring av lete-, utforsknings- og produksjonshull.

Bedrifter i gruppe 38241, Produksjon av oljerigger, inngår i industristatistikken på samme

måte som andre industribedrifter. Siden produksjonstiden for en  oljeboringsplattform kan strekke seg

over flere år, innhentes både oppgave over verdien av nybyggingsarbeid utført i løpet av året og leve-

ransene av (ferdigproduserte) plattformer i samme periode.

3.3. Bygge- og anleggsstatistikk

De opplysninger Byrået innhenter til den årlige bygge- og anleggstatistikken (vedlegg 3) fra

bedrifter i gruppe 5023, Oljeboring er noe forskjellige fra oppgavene de øvrige bygge- og anleggsbe-

driftene gir. Byrået ber bl.a. om data for bruttoinntekt opptjent i henholdsvis norsk og utenlandsk

område. For investeringene  (fordelt etter investeringsart)  og totalt forbruk av varer spesifiseres de

leveranser som kommer direkte fra utlandet, uten å ha vært innom norsk tollområde.

3.4. Kvartalsvis investeringsstatistikk

Byrået innhenter oppgaver over utførte og framtidige antatte  investeringer  bl.a. fra gruppene

22, Utvinning av råolje og naturgass, Oljeboring og Drift av rørledninger (vedlegg 4) . For utførte

investeringer spesifiseres leveransene fra utlandet direkte til kontinentalsokkelen. Dette gjøres av

hensyn til føringen av utenriksregnskap og nasjonalregnskap.

Det er bare opplysningene om investeringer  i bergverk, industri og kraftforsyning som publiseres.

Investeringsoppgavene fra gruppene Oljeboring og Drift av rørledninger innhentes til Byråets interne

bruk (bl.a. nasjonalregnskapsberegninger).

3.5. Elektrisitetsstatistikk

Ifølge gjeldende regler i elektrisitetsstatistikken skal elektrisitetsverk som forsyner fore-

takets egne bedrifter med elektrisk kraft, vere med i statistikken når kraftverket har en kapasitet på

minst 500 kW. Denne regelen betyr at en skal skille ut i egen bedrift kraftverk tilhørende foretak som

utvinner råolje og/eller naturgass. Det er imidlertid ikke installert instrumenter for å måle elektri-

sitetsproduksjonen på de fastmonterte plattformene. Størrelsen på produksjonen er derfor vanskelig å

anslå. En er forøvri g mest interessert i forbruket av naturgass og fyringsolje som går med til å pro-

dusere el ektri s i teteten på feltet. Byrået skiller derfor ikke ut kraftverksvirksomheten som egne be-
drifter fra bedrifter/foretak i gruppe 22. Isteden innhenter en opplysninger om forbruket av de

enkelte energislag ved denne kraftproduksjonen på i ndustri stati sti kkskjemaet.

3.6. Månedlig produksjonsstatistikk

Det innhentes månedlige oppgaver fra operatørene på sokkelen over produsert mengde råolje og

naturgass.

3.7. Regnskapsstati stikk

Som nevnt, klassifiseres rettighetshaverne på kontinentalsokkelen enten som engroshandels-

eller finansieringsselskaper. Engroshandelsselskapene inngår under gruppe 61215, og omfatter rettig-

hetshaverne i grupper som driver utvinning av olje/gass. Finansieringsselskapene er deltakere i

grupper som ikke har begynt med utvinning. Disse klassifiseres under gruppe 81020. Fra rettighets-

haverne trenger Byrået opplysninger av en noe annen karakter enn gruppens operatør kan  gi. Derfor
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innhentes årlig regnskapsstatistikk for andelshaverne (vedlegg 5). Statistikken gir bl.a. opplysninger

om overskudd og overskuddsanvendelse, rentabilitet, kapitalstruktur og finansiering. Byrået får videre

opplysninger om solgt olje/gass og transport- og terminalkostnader (vedlegg 6). Andelshavere som også

driver operatørvirksomhet, skal holde den delen av virksomheten utenfor ved utfyllingen av regnskaps-

statistikkskjemaet.

Regnskapsstatistikk innhentes også fra gruppe 7115, Drift av rorledninger. For rørl edni ngssel-

skapet Norpipe A/S nyttes et ordinært regnskapsstatistikkskjema med tilleggsopplysninger (vedlegg 7)

om bl.a. den godtgjørelsen Norpipe A/S mottar for transport av olje og gass fordelt på de enkelte

selskap som eier oljen/gassen.

3.8. Finanstellingen

Byråets statistikk over landets fordringer og gjeld overfor utlandet (finanstellingen) bygger

på oppgaver som innhentes ved utgangen av hvert år fra alle juridiske og fysiske peronser som Byrået

kjenner til har finansielle mellomværender med utlandet. En rekke selskaper som driver forskjellige

former for oljevirksomhet har fordrings-/gjeldsforhold overfor utlandet. En del av foretakene i nær-

ingsgruppene nevnt i avsnitt 2.1 må derfor gi opplysninger til finanstellingen. Et foretak kan bestå

av flere bedrifter som er plassert i forskjellige næringsgrupper. Dermed blir grupperingen av enheter

på næring i en statistikk hvor foretaket er enheten noe ulik tilsvarende gruppering i en statistikk

hvor bedriften er enheten. Foretaket klassifiseres etter hovedaktiviteten. F.eks. klassifiseres et

skipsrederi som utenriks sjøtransport i finanstellingen selv om rederiet også er med på en del olje-

boringsvirksomhet (forutsatt da at oljeboringsvirksomheten ikke drives av en annen juridisk enhet -

al tså et annet foretak) .

De ulike typer fordrings-/gjeldsforhold registreres etter henholdsvis debitor- og kreditor-

land (vedlegg 8) . For skipsrederier og eiere av borerigger spesifiseres de enkelte lån/kreditter i

utlandet etter bl.a. panteobjekt, långiver og trukket/nedbetalt på lånet (pr. måned) (vedlegg 9).

Byrået får også oppgave (vedlegg 10) over betalte terminer på skip/borerigger/boreskip for hver bygge-

kontrakt ved utenlandske verft fordelt bl.a. etter byggeland, verftets navn, byggenummer og betalte

terminer (pr. måned).

3.9 	 Kredittmarkedstatistikk 

Kredittmar.kedstatistikken gir, med jevne mellomrom (dels kvartalsvis, dels halvårig, og dels

årlig), oversikterut oversikter over utlån gruppert etter låntakers næring. Slike oppgaver gis bl.a. for for-

retnings- og sparebanker (vedlegg 11), de offentlige banker, private kredittforetak, private finan-

sieringsselskaper og forsikringsselskaper. Dessuten gis kvartalsvise oppgaver over innskudd etter

næring. Grupperingen. på næringer følger Standard for næringsgruppering og bygger på foretaket som

enhet.

Kredittmarkedstatistikken har også materiale til å utarbeide kvartalsvise tabeller over

ihendehaverobligasjonsgjelden, gruppert etter låntakers næring.

For emisjoner av aksjer gis månedlige oppgaver med næringsgruppering.

3.10. Sysselsettingsstatistikk 

Den regionale sysselsettingsstatistikken omfatter næringene bergverksdrift, industri og

bygge- og anleggsvirksomhet 	 Hvert kvartal innhentes, via Arbeidskontorene, oppgaver over syssel-

settingen i alle bedrifter innen gruppene Utvinning av råolje og naturgass, Produksjon av oljerigger

og Oljeboring.



16

3.11. Lønnsstatistikk

Byrået har utarbeidd en lønnsstatistikk for ansatte på norskregistrerte borefartøyer og verk-

stedplattformer. Statistikken viste første gang månedsfortjenesten i november 1975 for de ulike

stillingskategoriene. Både boremannskap og maritimt mannskap som lønnes etter overenskomstene mellom

Norsk Offshoreforening på den ene side og Norsk Sjømannsforbund, Norges Skibsførerforbund, Norsk

Styrmandsforening og Det norske maskinistforbund på den annen side er med i statistikken. Spørreskjema

(vedlegg 12) sendes bare til de boreriggeierne som er medlem av Norsk Offshoreforening. De borefar-

tøyer som er med i undersøkelsen, kan derfor avvike fra de fartøyer som Byrået har registrert under
gruppen Oljeboring. Boreriggeieren oppgir for hvert fartøy de ansattes lønn samt fartøyets type, posi-

sjonering, framdriftsmaskineri og boreområde.

For mars 1975 innhentet Byrået i tillegg opplysninger om månedsfortjeneste for sjøfolk på for-

syningsskip. Skjema ble sendt via Skibsfartens Arbeidsgiverforening til eierne av forsyningsskip.

Forsyningsskip defineres som norskregistrerte skip med mannskap som lønnes etter norske tariffer, i

fraktfart til /fra kontinentalsokkelen i Nordsjøen.

Disse lønnsstatistikkene vil bli innhentet i henholdsvis november og mars hvert år.

3.12. Godstransport på kysten

Som et ledd i kartleggingen av transportforholdene i Norge har Byrået foretatt en undersøkelse

av godstransportene med fraktfartøyer. Undersøkelsen omfatter fartøyer på 25 - 3 000 bruttoregister-

tonn som i tiden august-oktober 1975 ble brukt til transport av gods langs kysten, mellom Norge og ut-

landet eller mellom Norge og norsk/britisk kontinentalsokkel. fartøyene i denne statistikken er  inn-

delt etter art i samsvar med Sjøfartsdirektoratets klassifikasjon. Dette betyr at en del fartøyer

registreres som forsyningsskip for oljevirksomheten hvis fartøyet er konstruert for slik transport

uansett hva slags fraktfart skipet faktisk driver. I undersøkelsen registreres, for hver enkelt tur

i perioden august-oktober 1975, laste- og lossested, frakttid, lastens art, lastens vekt og fraktbe-

løpet (vedlegg 13). Denne undersøkelsen vil bli gjentatt i 1980, og utvidet med spørsmål om bruk av
drivstoff.

Det arbeides også med å få etablert en statistikk for persontrafikken fra norsk fastland til

kontinentalsokkelen med f.eks. helikopter.

3.13. Nasjonal regnskapet 

Behandlingen av oljevirksomheten i nasjonalregnskapet foretas i samsvar med de generelle prin-

sipper og definisjoner som er skissert i avsnitt 2.

Nasjonalregnskapet utarbeides vanligvis i tre foreløpige versjoner før de endelige tallene er

identiske, men til de tidligste versjonene vil en stor del av den årlige primmrstatistikken ikke fore-

ligge,`slik at beregningsmåten blir noe forskjellig.

En oversikt over kilder og beregningsmåter i de forskjellige regnskapene er vist skjematisk.
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fra Ekofisk. 	I mangel av prisdata
for gasstransporter i ledningen fra
Frigg-feltet bruker en for denne
priser fra Ekofiskfeltets ror-
transport samt mengdeoppgaver over
eksportert gass fra Frigg-feltet

Beregnes delvis ved hjelp av an-
sla g , delvis ved hjelp av data
for rortransporten fra Ekofisk

Kvartalsvis investeringsstatistikk

Anslås
Kvartalsvis investeringsstatistikk

Hele bruttoproduksjonsverdien
eksporteres

Som for første og annet
(foreløpige regnskap
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Postboks 8131 Dep, Oslo 1

CENTRAL BUREAU OF STATISTICS
P.O. Box 8131 Dep, Oslo 1

Tlf.  Phone (02) *41 38 20

UNDERGITT TAUSHETSPLIKT
CONFIDENTIAL

19
Vedlegg	 1

DEKLARASJON AV VAREIMPORT DIREKTE TIL NORSK KONTINENTALSOKKEL
GOODS DECLARATION OF IMPORTS DIRECTLY TO THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF

Oppgavene som skal brukes til den offisielle statistikk kreves inn med hjemmel i lov av 25. april 1907 nr. 2
med tillegg av 1. juni 1934 nr. il. Oppgavene er undergitt taushetsplikt. De vil bare bli nyttet til å utarbeide
statistikk og vil bli oppbevart og eventuelt tilintetgjort på en betryggende måte. Oppgaver skal gis for alle
varer, utstyr og materiell som er innført direkte til den norske del av kontinentalsokkelen uten å ha blitt kla-
rert av norske tollmyndigheter .. Importen bes spesifisert i henhold til varespesifikasjonene i den norske toll-
tariff, som følger den internasjonale varenomenklatur utgitt av Tollsamarbeidsrådet i Brussel. Mengdeoppgaver bes

t _ gitt i samsvar med enheter anført i tolltariffen.

The collection of returns, for use in the preparation of the official statistics is legalized in the Act of
April 25, 1907 No. 2 cand in a supplement of June 1, 1934 No, 11. The data are subject to secrecy. They wi l l be
used to statistical purposes only, and will be kept or destroyed under adequate security. Reports are required
for all goods, equipment and material imported directly to the Norwegian continental shelf without having been
cleared by customs authorities. Please specify the imports according to the commodity classification in the Nor-
wegian customs tariff which follows the Brussels nomenclature (CCCN) issued by Customs Cooperation Council.
Quantities should be reported according to units listed in the customs tariff.

InnfØrt med 	 Imported by

Norsk

Utbyggingsområde
Field of activity

	skipUtenlandsk skip 	Luftfarty
Norwe • ' an vessel 	^ Foreign vessel 	 Aircraft

Faktura utstedt av (selger) - navn og adresse
Invoice issued by (seller) - name and adress

Antall kolli
Number of packages

Varemottaker (vareeier) - navn og adresse
Consignee (owner) - name and adress

Bruttovekt
Gross weight

Innkj . land
Country o f
purchase

Oppr.land
Country
o f origin

•

Varebetegnelse. 	 .	Des crzp tz	on of 	 eommodi ty

Varekode
T

CCCN
Co de

Mengde
Quantity

^

Annen
Other

Verdi cif
n. kr .Value c2 f
Norw. krKg

^

^ ^^ 	 ^

Sted - Dato - Underskrift - Ref . /tlf . nr.
Place - Date - Signature - Ref./phone no.RA-059 	 12.77.200
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Statistisk Sentralbyrå
5. kontor

Dronningensgt. 16, Oslo
Postboks 8131 Dep., Oslo 1
Tlf. *(02) 41 38 20

Industristatistikk 1979 I Undergitt taushetsplikt 

Frist for innsending
20. april 1980    
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Les nøye gjennom rettledningen for utfylling av skjemaet
Denne oppgave skal bare omfatte gruppens virksomhet offshore (på den norske kontinentalsokkel)

Operatørselskapets navn 	 r Kontoradresse

Gruppens navn

Deltakere i gruppen. Navn 	 Prosentandel

Blokker hvor gruppen har utvinningstillatelse 	 .

1. 	 Sysselsetting.
Skal bare omfatte gruppens ansa tte offshore.

Ansatte på land tas med på skjema for
hjelpeavdelinger

2. 	 Lønn.
Samlet lønn som de ansa tte har opptjent i året (medregnet verdi av
fri kost, feriepenger, 	 betaling for bevegelige helligdager og 	 lønn

under sykdom)

1.02 	 Funksjonærer (offshore) 

Gj.snittlig
antall

2.01 	 Funksjonærer

1000 kr

2.02 Arbeidere

2.04 	 Opptjent lønn i alt

1.04 Arbeidere (offshore)

Av dette: Verdi av fri kost

3. Sosiale utgifter.

1000 kr

3.01 	 Arbeidsgiveravgift

1.05 	 Sysselsatte i alt (1.02+1.04)

3.02 	 Frivillige utgifter og utgifter i henhold til av-
tale og overenskomster (oppgi hvilke)1.06 	 Av pkt. 1.02 og pkt. 1.04: Deltidsansattep 	 g p 

1.07 Timeverk i året utført av arbeidere tatt med
under `pkt. 1.04

Timeverk

3.03 	 Sosiale utgiftes i alt

RA- 11 52
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4. 	 Forbruk av varer og tjenester, unntatt merverdiavgift .
5. Produksjon av varer og tjenester m. v.,

unntatt merverdavgiftAv dette varer brakt
direkte 	 fro 	 utlandet

I 	
til 	 kontinentalsok-

alt 	 kelen 	 eller tjenester
utført av bedri fter

som ikke er registrert
i Norge

1000 kr

5.01 	 Verdi av varer produse rt for egen
regning i året (salgsverdi, unntatt
merverdiavgift, men medregnet an-
dre offentlige avgifter, fratrukket
rabatter o. I.) (spes. under avsn. 11)

1000 kr 	 Kode 	 1000 kr
9 640 00C

4,01 	 Råstoffer 	 og 	 hjelpestoffer 	 som 	 blir
brukt direkte i forbindelse med ut-
vinning av olje og naturgass og som
ikke inngår i noen av postene neden-

--_ 	 for (spesifiseres under avsnitt 17) 	 01

5.04 	 Godtgjørelse for oljeletings-, olje-
borings. og liknende arbeid utført
for andre. Verdien av eventuelle
materialer som gruppen (bedriften)
holder, skal tas med

4.02 	 Brensel, drivstoffer og elektrisk kraft
_ 	 (spes, under avsn. 10) 	 02

5.05 	 Godtgjørelse for annet arbeid ut- 	 I
førti året. Her tas med provisjons- 
inntekter, godtgjørelse for konsu-
Ientaibaid, «know-hove, salg fra
egne kantiner, inntekt av frakt-
tjenester utført for andre osv. Ta
ikke med renter og dividender,
patent- 	 og 	 lisensinntekter 	 o. I. 	 fi-
nansielle inntekter. Leieinntekter
tas med under post 5.12 i dette
avsnitt

4.04.1 Materialer til egne bygge- og an-
le sarbeid, monteren s- og re ra-
sjonarbeid utført av grupØns (be-
driftens) ansatte. Varer som gruppen
(bedriften) kjøper inn og stiller til
disposisjon for andre bedrifter som
foretar kontraktsmessig avtalte inne-
steringsarbeider for gruppen (bedrif-
ten), f. eks. oljeboring, tas ikke med
under avsnitt 4, men føres under
avsnitt 9

{

I

!

41 5.07 	 Sum 5.01-5.05

4.04.2 Andre varer brukt i året som drifts-
materiell, kontormateriell, forsynin-
ger til egne kantiner, verneutstyr m.v. , 	 42

5.08 	 Verdi av bygge- og anleggsarbei-
der på egne bygg og anlegg, f.eks.
oljeboring, montering av boreut-
styr, etc. (medregnet materialer som
gruppen (bedriften) holder) utfart i
året med gruppens (bedriftens)
 egne ansatte. Beløpet under dette9 	 P
punkt skal bestå av Lønninger og
sosiale utgifter (avsnitt 2 og 3) for
de personer som er sysselsatt med
slikt arbeid, medgåtte materialer
(avsnitt 4, post 4.04. 1) og andel av
andre driftsutgifter (avsnitt 4, post
4.10). (Beløpet tas også med i ru-
brikken for «Anskaffet» under av-
snitt 9). Ordinært 
vedlikeholdsarbeid 

reparasjons-
  ikke med

her, men under post 5.10 i dette
avsnitt.

4.06 	 Godtgjørelse til 	 andre 	 bedrifter for
reparasjon  av b 	 rin er, anlegg,Y9 	 9 	 99^ ma -
skinet, transportmidler og andre varige
driftsmidler som gruppen (bedriften)
eier eller disponerer 06

4.07 	 Godtgjørelse 	 til 	 andre 	 bedrifter for I
annet arbeid utført i forbindelsemed ,
utvinning av olje eller gass og som '
ikke kan føres under post 4.10 i dette
avsnitt. Godtgjørelse til andre bedrif-
ter for boring av lete-, utforsknings-
eller produksjonshull, seismogrofiske
undersøkelser eller annet undersøkel-
s+esarbeid i forbindelse med oljeleting
tas ikke med under dette avsnitt, men
under avsnitt 9, Investering m. v. (post
9.08.1) • 07

5.09 Verdi av maskiner og utstyr produ-
sett i året til eget bruk med grue-
pens (bedriftens) egne ansatte.
(Beløpet tas også med i rubrikken
for «Anskaffet» under avsnitt 9)

4.09 	 Utgifter til leie (medregnet leasing) av '
andre varige driftsmidler som borerig-
ger (uten mannskap), transportmidler,
maskiner apparater og annet utstyr.
Leie av borerigger med mannskap '
føres under avsnitt 9, post 9.+08.1 09

5.10 	 Verdi av reparasjons- og vedlike-
holdsarbeid på egne bygninger,
maskiner, anlegg og andre varige
driftsmidler utført i året med grup-
pens (bedriftens) egne ansatte
medregnet materialer og deler som
gruppen (bedriften) 'holder. (Be-
løpet tas også med i irubrikken for
.Reparasjonsutgifter. under av.
snitt 9)

4.10 	 Driftskostnader ikke tatt med ovenfor
som reklame, telefon, porto, represen-
tasjon, diett- og kostgodtgjørelse osv.
Ta med betaling for «know-how»

' pro-
sfekteringscirbeid, forsknings- og ut-
vi kl i ngsarbeed, 	 regnskapsarbeid 	 og
honorarer for arbeid ikke tatt med
annet sted. Ta ikke med avskrivninger,
forsikringspremier på varige drifts-
midler, finansielle utgifter (gjeldsran-
ter, agio), patent- og lisensutgifter, !
skatter o. I. 	 10

5.12 	 Bruttoinntekt ved utleie av maski-
ner, transportmidler og andre var-p 	 9
ege driftsmndier

5.13 Arets omsetning (unnta tt «moms')
av de varer og tjenester som -inn-
går i post 5.07 i dette avsnitt (Se
rettledning)

4.11 	 Sum spesifise rte kostnader
	_punktene 4.01-4.10 11

	

;1 	 Direkte levert til uten) anske

	5.14 ; 	
kjøpere, dvs. eksport

4.13 Av dette: Utgifter til «know-how^ pro-,pro .

sjekteringsarbeid, forsknings- og Utvik-
lingsarbeid (tatt med i pkt. 4.10) 13

innenlandske foretak

Av
post 3 Levert «moms»-fritt til andre

5.13

14 Levert «moms»-pliktig til andre 
innenlandske foretak 	 f
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6. 	 Lager av varer som gruppen (bedriften) eier (disponerer) 7. 	 Avgifter til staten

6.01 	 Råstoffer, 	 brensel, 	 embal-
lasje og . varer til egne byg-
gearbeider vurdert til an-
skaffelsespriser (innkjøpspri-
ser)

1. Pr. 1/1-1979
1000 kr

I

2. Pr. 31/12-1979
1000 kr

7.01 	 Utgående merverdiavgift

1000 kr

----^-- --- -

7.02 	 Fradragsberettiget inngående merverdiavgift
,

7.03.1 	 Investeringsavgift6.04 	 Egne 	 produkter 	 vurdert 	 til 	 !
salgspriser

7.03.2 investeringsavgift påløpt innkjøpene under
avsn. 4, men ikke medregnet i avsn. 4

6.05 	 Varelager i alt (6.01+6.02) 7.04 	 Royalty
®-- råolje
® naturgass

6°06 Av dette varer som befinner
seg utenfor landets grenser
(også varer på den andre
siden av kontinentalsokke-
len)

7.05 	 Andre avgifter (oppgi hvilke)

9. 	 Investering m. v.
I rubrikken «Anskaffet» skal en ta med alle varige driftsmidler, nye eller brukte, som er anskaffet i året uten hensyn til om disse er aktivert
på en kapitalkonto eller fø rt til utgift i årets regnskap. Utgifter til boring av undersøkelseshull og andre utgifter i forbindelse med leting
etter olje og gass skal også tas med i denne rubrikk uten hensyn til om det er blitt påvist olje/gass eller ikke. For anlegg under utførelse
tas med den delen av anlegget som er anskaffet i løpet av året. Som varige regnes alle driftsmidler som har en brukstid på ett år eller
mer. I rubrikken «Solgt» skal en føre opp salgsverdien (erstatningssummen) av eventuelle driftsmidler solgt (erstattet) i året og i rubrikken
«Reparasjonsutgifter» utgifter til reparasjon og vedlikehold av varige driftsmidler, medregnet lønninger og sosiale utgifter til eget rep. og
vedlikeholdspersonale. Beløpet oppgis medregnet investeringsavgift.

Investeringstype

1. 	 Anskaffet i året 	 2. 	 Solgt i året 	 3. 	 Reparasjonsutgifter i 	 året

alt

	

Av dette fra 	 Av dette fra 	 Av dette til
utlandet direkte til 	 kontinental- 	 foretak ikke

	

kontinental- 	 Ialt 	 sokkelen 	 [alt 	 registrert i
	sokkelen	 direkte til 	 Norge

utlandet
	9.01.1 Mobile borerigger og an-	 1000 kr 	 Kode

legg fastmontert på utvin- 	 X969100
ningsområder slik som pro-
duksjonsplattformer, 	 pum-
pestasjoner, 	 ankringsbøyer
m. v. ialt 	 11

1000 kr 	 1000 kr 	 Kode 	 1000 kr 	 1000 kr 	 Kode 	 1000 kr
1969200 	 969300

11 	 11

Av dette: Mobile borerig-
ger og boreskip

1
I 	 13

---

13 	 i 	 13

9.01.2 Maskinelt utstyr, apparater
og deler (medregnet mon-
tasje) samt vertøy og red-
skap som normalt nyttes
gjennomsnittlig 	 ett år 	 12 12 12

9.02 	 Motorkjøretøyer 	 – 	 -- 	 – 	 m 	 a- 	 a--

9.03 Andre transportmidler 30 	 30 	 30

9.04 	 inventar, kontormaskiner 40 	 40 40

9.06 	 Sosiale velferdsanlegg
(unntatt tomteverdi) 	 60 	 ; 	 60 	 60

9.08.1 	 Boring 	 av 	 lete-, 	 utforsk-
nings- og produksjonshull
og andre utgifter til oljelet-
ing, medregnet materialer
som bedriften har holdt ;

i
1

81 	 ; 	 -- 	 – 81
Av dette: Boring av lete-,
utforsknings- og produk-
sjonshull 82 – 	 -- 	 – 82

9.08.2 Andre anlegg (unntatt ?
verdi av grunn) – – 	 a-

9.10 	 I alt 10

!

10 	 10^

Av dette lønn og sosiale utgifter
til egne ansatte arbeidere som
gjelder gruppens (bedriftens) in-
vestesinger. Lønnen skal også
vicere med under avsn. a og sosi-
ale utgifter under avsn. 3. Lønns-
kostnadene oppgis unntatt inves-
teringsavgift.

` 1. Anskaffet 	 3° Repara-
t 	 sjons-i året 	 lutgifter i året

1000 kr 	 1 	 1000 kr
9.11 	 Borerigger, produksjonsplattformer, maskiner, 	!

transportmidler m. v. (9.01.1-9.04)

9.12 	 Bygninger m. v. (9.05-9.09)

Av post 9.08.1 (kolonne 1) : Verdi av (utgifter til) boring av tørre hull
1000 kr



Vareslag Vareslag ;o,-0 Vare-
o 	 nr.

Vare-
nr.

302* 	 TJene rg ii nnhold

Produserte
Mengde 	 varens salgsverdi

Kroner

Produserte
Mengde 	 varers salgsverdi

Kroner

0 2709 001 * 	 tonn

-Ove rfø rt

TJ� 003 * ienergiinnhold

Jordoljegasser og andre
gassformige hyd ro

-karboner:
— i gassform:
— e naturgass produsert

på norsk kontinental-
sokkel:

---til salg (målt
ved inngang til
rørledning) :
volum

---til eget bruk
som brensel:
volum *^ 	 3� 303 , 1000 Sm 	 !

energiinnhold » 304' 	 TJ

Andre produkter
(oppgi hvilke) :

Produserte wirers salgs-
verdi i alt (jfr. pkt. 5.01)Overføres

Sm3002 *'� ;

1
0 2711 301 * i

^

1000 Smi

Nr.
I 9 4100 000

volum

Jordolje og oljer

utvunnet av bituminøse
mineraler, rå:
vekt

24
4

10. 	 Forbruk av brensel, drivstoff og elektrisk kraft.
Totalverdien av de varer som er fø rt opp her skal stemme med verdien fø rt opp under post 4.02. For elektrisk kra ft produsert i gruppens (be-
driftens) egne anlegg på utvinningsfeltet, tar en under denne post bare med mengde og verdi av innkjøpt brensel nyttet til elektrisitets-
produksjon. Forbruk av olje eller gass av egen produksjon føres opp under avsnitt 11 i rubrikken for produksjon til egetbruk.

Varenr. I En-
het

VerdiMengdeg 	 kr Varenr. 	 En-
j het Mengde Verdi

kr

1. Steinkull og
briketter

1
4 2701 900* tonn I Overført— 	 ' 	 ........ —

2. Koks og halvkoks
av kull 	 14 2704 900'

9. damp
(1 oljetonn, toe,
tilsvarer 10 Gcal) 	 f 4 2201 208'' toe ,

	3. Ved, br
,

 enselbri- 	m3
	ketter, treavfall	 4 4401 101* . I. m j 10. Flytende propan

og butan (LPG) 4 2711 102* Sm 3

4. Bensin 	 14 2710199* I

11. Annen gass 	 14 2711 402* .
5. Parafin 	 4 2710 400• tonn 12. Annet brensel

(oppgi hvilke) 	 146. Fyringsolje nr. 1 	 I 	 f
(solarolje og
autodiesel) 	 14 2710 651 	« 4 	1

7. Fyringsolje nr. 2 	 ' 	 1
(dieselolje) 	 14 2710 655 	 « 	 i

	  13.	 El.kraft i alt
(medregnet el.- 	 i 	1000

og kons. avg) 	 i4 2717 000 j kWh; {

8. Andre fyringsoljer
(nr. 3 og høyere) 	 4 2710703* 	 ^► 14. I alt (bfr. pkt. 4.02)

i

— -^

Overføres 	 m-- 	 --- 	 ;

15. Av dette: Elkraft
til elektrokjeler
(tatt med i pkt.
10.13) 	 4 2717 600

1000 '
kWh

11. Produksjon for egen regning (unntatt merverdiavgift. Se rettledning.)

Før opp alle de varer som gruppen (bedriften) har produsert i året uten omsyn til om de er solgt i året eller lagt inn på lager for fram-
tidig salg. Eventuell produksjon av varer til bruk i gruppen (bedriften) skal også tas med.
Som varer til eget bruk regnes varer som bearbeides videre i gruppen(bedriften) (dvs. den enheten dette skjemaet omfatter), mens varer til
salg også omfatter varer levert til andre bedrifter som er deltakere i gruppen. I de tilfelle mellomprodukter «til eget bruk» angis i vare-
spesifikasjonen nedenfor, skal bare mengdetall oppgis. De 4 første sifrene i et sjusifret varenummer angir posisjon iflg.
tolltariffen (Tollsamarbeidsrådets nomenklatur, tidligere Brysselnomenklaturen).



, 	 r 	 ; 

Nr.
9 5100 000

9 5200 000

9 5300 000

9 5400 000

9 5500 000

9 5600 000

25
17. Forbruk av råstoffer m. v. (unnta tt merverdiavgift, Se rettledning.) 	 5

Ta med alle varer som brukes direkte i tilknytning til produksjonsprosessen i utvinningsfasen (unntatt brensel og drivstoffer som er ta tt med
under avsnitt 4, post 4.02, og under avsnitt 10) slik som kjemikalier, smøreoljer o. a. hjelpestoffer. Driftsmateriell som vaske- og rengjørings-
midler, toalettartikler, maling o. I. vedlikeholdsrekvisita m. v. tas derimot ikke med.

Varenr. 	 I 	 Forbrukte varer Av dette innført til kontinental-
sokkelen direkte fra utlandet

Mengde 	 Innkjøpsverdi Kode Innkjøpsverdi

Vareslag

Forbrukte varers innkjøpsverdi i alt

± Eventuelle verdireguleringer

= Forbruk av råstoff og hjelpestoffer  ( jfr. avsn. 4, post 4.01)

±Endring (-FØkning/--nedgang) i råstofflager (del av avsn. 6, post 6.01)

-i` Verdiregulering (opp- eller nedskr.) av råstofflageret

= Innkjøp av råstoffer og hjelpestoffer
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18. Varebalanse.

Felt

Råolje Naturgass Våtgass (NGL) ; Kondensat

TonnTonn 1000 Sm 3 Sm3

1. Lager pr. 1/1 I 	 ® ®

2. Prod u ksjon  ®
^

3. Forbruk (brensel m.v.)
.......

®

4. Svinn ®
—

5. 	 Lager pr. 31/12

`

 ® ........

6. Leveranse fra feltet (6=1+2-3-4-5)2--3-s-4-5)

e

®
'.....

Transport

7. Beholdning i transportsystem
pr. 1/1

...... .......

8. Forbruk (brensel m.v.)
®®

 : 	 .9. Svinn
...... °°'..

10. Beholdning i transportsystem
pr. 31/12 ...... ®

1 1. 	 Tilgang tilterminal e.l. (11=6+7-8®9-10) ®
.......

Terminal

12. Lager pr. 1/1  .

13. Forbruk (brensel m.v.)
i 	

—

14. Svinn

( 	 ^

15. Lager pr. 31/12
^

16. Til ga ng til markedet (1 6 =1 1 -L-12®13—
1 415) 	I

•

I (

^

Forespørsler fra Byrået 'kon rettes til:

Navn og telefon Dato 	Underskrift
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Vedl egg

Statistisk Sentralbyrå, 5.ktr.
Postboks 510, Stasjonssida
2201 Kongsvinger
Tlf. (066) M 16 111 

Undergitt taushetsplikt

BYGGE— OG ANLEGGSSTATISTIKK 1979
Frist for innsending
20. april 1980

Oljeboring m v

Foretak (aksjeselskap, kommandittselskap o.l. ; den minste juridiske enhet) som i Byråets register kan være delt opp flere bedrifter må på
dette skjema ikke ta med den virksomhet som drives av andre avdelinger innen foretaket (f.eks. verksted, rederi) som det skal gis særskilt oppgave
for til industristatistikk eller annen bedriftsstatistikk. Les nøye gjennom rettledningen for utfylling av skjemaet. Av hensyn til en samordnet be-
arbeiding av ulike skjematyper, er postene på dette skjema ikke alltid nummerert fortløpende.

50230

Bedriftens navn og kontoradresse Eierform (selskapsform)  

Rettledning

GENERELLE MERKNADER

Oppgaver til bygge- og anleggsstatistikken hentes inn i
henhold til Stortingets vedtak av 7. februar 1957 og Kron-
prinsregentens resolusjon av 22. februar 1957, gitt med
hjemmel i lov av 25. april 1907. Alle bedrifter som får til-
sendt skjema, har derfor plikt til å sende inn oppgaver.
Oppgavene fra den enkelte bedrift er undergitt taushets-
plikt. De vil bli nyttet bare til å utarbeide statistikk og
vil bli oppbevart og eventuelt tilintetgjort på en betryg-
gende måte. De vil ikke under noen omstendighet bli
tilgjengelige for utenforstående, heller ikke for andre of-
fentlige institusjoner.

Bedrifter som bare har vært i drift en del av året, må
gi oppgave for den tid de har vert i drift. Bedrifter som
har vert ute av drift hele året, må vevre-vennlig å gi melding
om dette. Med bedrift menes her norskregistrert selskap
(eventuelt en avdeling i et selskap dersom dette også driver
annen virksomhet) som driver boring etter råolje og natur-
gass, legging av rør og annen anleggsvirksomhet knyttet
til olje- og gassutvinning utført som særskilt virksomhet
på kontraktsbasis. Bedrifter som disponerer boreplatt-
former, boreskip m.v. skal være med uansett om platt-
formen eller skipet opererer på norsk eller utenlandsk
område. Selskaper som eier norskregistrerte boreplatt-
former, boreskip m.v. enten alene eller i sameie (joint
venture) med utenlandske partnere og som leier dem ut
til et driftsselskap (eventuelt stiller dem til disposisjon
for den utenlandske joint venture partner) eller til et
oljeselskap på »bare boat basis», må også fylle ut skjemaet.

RA— 1107 	 11.79.400	 Bare trykt på bokmål.

DE ENKELTE SPØRSMÅL PA SKJEMAET

1. Sysselsetting
Ta med alle som er lønnet av bedriften uten hensyn til

statsborgerskap. Både de som arbeider på boreplattformen
og de som arbeider i land (f.eks administrasjonspersonale)
skal vere med. Deltidsansatte og midlertidig fraværende på
grunn av sykdom, ferie, arbeidskonflikter o.l. skal også tas
med. Ta derimot ikke med fraværende på grunn av militær-
tjeneste.
1.02 Ta med ansatte bedriftsledere (direktører, disponen-

ter), ansatte styremedlemmer etc., tekniske funksjo-
nerer, kontorfunksjonærer, salgsfunksjonærer og ar-
beidsledere, unntatt arbeidende formenn. Selgere,
revisorer, regnskapsførere o.l. tas bare med dersom
bedriften har forpliktelser overfor disse utover av-
lønning (dvs. feriepenger, frivillige sosiale ytelser etc .).

1.04 Ta med alle ansatte arbeidere, også arbeidende for-
menn, transportarbeidere, visergutter og -piker,
vaktmestere og vaskehjelp.

2. Lønn
Her skal en bare ta med lønn til det personell som lønnes

av bedriften.
Oppgi samlet opptjent lønn før fradrag av skatter,

trygdepremier, pensjonspremier o.l. Ta også med verdi av
naturalytelser (f.eks. fri kost) fri trygdekasse, feriepenger,
lønn under sykdom, militærtjeneste og annet fravær, tanti-
eme og gratialer.

Ta ikke med forskuttert sykelønn, pensjoner, arbeids-
givers bidrag til bedriftspensjonskasse, andel av premier til
folketrygd, erstatninger, godtgjorte kost- og reiseutgifter,
utgifter til arbeidsklær o.l.

(fortsetter siste side)
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0. Boreplatt-
former,
boreskip
mv

Plattformens (skipets) navn:
Plattformen kom i
drift(Måned,år)

Plattformen (skipet) eies av (Oppgi navnet på
eierselskap eller interessentgruppe) :

1. Sysselsetting
2. Linn

Samlet lønn som de ansatte har opptjent i året (inkl. feriepenger, betal-
ing for bevegelige helligdager og lønn under sykdom)

1.02 Funksjonærer

Gjennomsnittlig
antall •

2.01 Funksjonærer

1000 kr

2.02 Arbeidere

1,04 Arbeidere 2.04 Opptjent lønn i alt

1.05 Sysselsatte i alt (1.02 4- 1.04)
3. Sosiale utgifter

1.07 Timeverk i året utført av arbeidere
tatt med under punkt 1.04

Timeverk
3.01 Arbeidsgiveravgift

1000 kr

3,02 Frivillige utgifter og utgifter i henhold
til avtaler og overenskomster

3.03 Sosiale utgifter i att

I alt

1000 kr
4.01.1 Materialer som bedriften holder og som er brukt til den løpende

drift av boreplattform med tilhørende utstyr. Ta ikke med
materialer som holdes av andre, f.eks. oljeselskaper

Av dette varer le-
vert fra utlandet
uten å ha vært inn-
om norsk tollom-
råde og tjenester
utført av foretak
registrert i utland et

1000 kr

4. Forbruk
av very
og tjenes-
ter ekskl.
merverdi-
avgift
Ise raft-
Wining)

4.01.2 Reservedeler og annet materiell nyttet til reparasjon og vedlikehold.
Ta bare med varer som bedriften holder. Det beløp som føres opp
her, tas også med i avsn. 9 Investering

4.02 Drivstoff, brensel og elkraft

4,07 Godtgjørelse til samarbeidspartnere (joint venture) og under-
entreprenører for arbeid som disse har utført

4.08 Utgifter til leie av bygninger og anlegg

4.09 Utgifter til leie (inkl. leasing) av varige driftsmidler som boreplattformer,
transportmidler, maskiner, apparater o.a. utstyr

Av glette:
Utgifter til leie av boreplattformer

4.10.1 Godtgjørelse til andre bedrifter for reparasjon av
boreplattformer, maskiner o.a. utstyr

4.10.2 Utgifter til reise, hotell og diett for boreplattformens mannskap
og andre ansatte i bedriften

4.10.3 Andre driftsutgifter (ikke ta tt med annet sted) som kontorhold,
regnskapsarbeid, honorarer for arbeid ikke tatt med annet sted.
Finansutgifter holdes utenfor

4.11 Sum spesifiserte kostnader (forbruk) (Pkt. 4.01.1 — 4.10.3)
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5. Brutto-
• 	 inntekt

skakt.
merverdi-
avgift

Godtgjørelse for virksomhet for andre med

5.01.1 -- 	 boreplattform, boreskip

l alt
dette i

utlandetutlandet

1000 kr 1000 kr

5.01.2 -- 	 boligplattform

5.01.3 — 	 serviceplattform

5.01.4 — 	 kranfartøy

5.01.5 — 	 rørleggingsfartøy

5.01.6 Godtgjørelse for annet offshore-arbeid (oppgi hva slag) :

5.04 Utleie av boreplattform m v uten mannskap (bare boat basis)

5.05 Bruttoinntekt av annen næringsvirksomhet ikke tatt med på annet skjema.
Her tas med provisjonsinntekter, godtgjørelse for konsulentarbeid, »know-how»
osv. Ta ikke med renter og dividender, patent- og lisensinteresser o.l.
finansielle inntekter

.

r

5.10 Verdi av reparasjons- og vedlikeholdsarbeid på egne aktiva utført
i året med bedriftens egne ansatte

7. Påløpne
avgifter
til
staten
(se rett-
ledning)

7.01 Utgående me rverdiavgift

1000 kr

7.02 Fradragsberettiget inngående merverdiavgift

7.031 nvesteringsavgift

7.04 Andre avgifter (oppgi hvilke) :

9. Invester-
ing.
(Anskaf-
fob', salg
og
sjoner av

repera
aj
varige
drifts-
midler)
(se rett-
ledning)

9.01.1 	 Boreplattformer, boreskip m v

1. Anskaffet
i året

nye og brukte

2. Solgt
i året

3. Reparasjoner
på egne aktiva

1000 kr 1000 kr 1000 kr

9.01 .2 	 Maskiner , apparater og annet utstyr

9.02 	 Transportmidler
.

9.07.1 	 Bygninger

9.07.2 	 Andre varige driftsmidler

9.10 	 I alt

9.14 	 Av dette leveranser fra/til utlandet ,

Forespørsler fra Byrået kan rettes til:   

Navn og telefon Dato, underskrift
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•

3. Sosiale utgifter
Unngå dobbelttelling. Beløp som tas med under avsnitt 2

eller 4 tas ikke med her.
3.02 Ta med løpende pensjonsutbetalinger til personer

som er sluttet, innbetalinger til pensjonsfond og
pensjonsreguleringsfond, tilskott til pensjonsfond,
arbeidsgiverandel av premier til syke- og livsforsik-
ring etablert ved tariff eller arbeidsavtale, stønad
ved bedriftsulykker, utgifter til ansattes fritids-
virksomhet m v.

4. Forbruk av varer og tjenester
Som vareforbruk skal en bare ta med varer som bedriften

holder. Varer som kjøpes av oljeselskap eller annen opp-
dragsgiver og som stilles til disposisjon for bedriften skal
ikke tas med.

Oppgave over varer levert fra utlandet uten å ha vært
innom norsk tollområde, og tjenester utført av foretak re-
gistrert i utlandet, er nødvendig av hensyn til utenriksregn-
skapet.

4.01.1 Her skal en ta med alle varer som er i bruk i året i
forbindelse med boreplattformdriften. Varer til fri
kost for mannskap ansatt i bedriften tas ikke med
her, men under pkt. 2 Lønn. Heller ikke skal en
under denne post ta med reservedeler som nyttes
til reparasjonsarbeider (se 4.01.2) eller innkjøp av
investeringsvarer, dvs. varer som normalt har en
varighet av mer enn 1 år.

4.01.2 Her skal en ta med maskindeler o.a. reparasjons-
materiell som bedriften holder og som nyttes til
reparasjonsarbeid. Varer som går med til det vi kan
kalle daglig stell og pass tas ikke med her, men
under foregående punkt (4.01.1).

4.09 Godtgjørelse til et moderselskap for leie av de bore-
plattformer bedriften disponerer tas med her.
Posten skal også omfatte godtgjørelse til andre fore-
tak for leie av boreplattformer på »bare boat basis»

4.10.2 Her skal en ta med utgifter til transport, hotell-
opphold, mat m v for ansatt mannskap fra eller til
hjemsted/boreplattform. Posten skal også omfatte
reise- og diettutgifter for annet personell ansatt i
bedriften.

4.10.3 Her skal en ta med alle andre driftsutgifter som be-
driften har hatt ifølge driftsregnskapet. Posten skal
bl.a. omfatte administrasjons- og kontorutgifter som
ikke er tatt med før, utgifter til konsulent- og annen
sakkyndig hjelp, honorarer til styremedlemmer og
andre. Utgifter til forsikringer regnes som finansut-
gifter og skal ikke være med.

5. Bruttoinntekt
Her skal en ta med bruttoinntekt av all næringsvirksom-

het som bedriften har hatt i året. Finansielle inntekter som
renter, aksjeutbytte, agio m v skal derimot ikke være med.

5.04 Kommandittselskaper og andre selskaper som eier
boreplattformer m v og som ikke driver plattform-
ene i egen regi, men som leier dem bort til datter-
selskap som er opprettet for drift av plattformen,
skal føre feieinntekten opp her. Inntekt for utleie
av boreplattformer på »bare boat basis» til andre,
f.eks. oljeselskap (operatør),' skal også tas med her.

5.05 Dette er en restpost hvor eventuell inntekt som be-
driften måtte ha av annen næringsvirksomhet enn
eie og drift av boreplattformer ; boreskip m v skal
føres opp.

7. Påløpne avgifter til staten
Da »offshore»-virksomheten er fritatt både for merverdi-

avgift og investeringsavgift, vil de fleste oljeboringsbedrifter
sannsynligvis ikke ha noen beløp å føre opp her. Når spørs-
målet likevel er tatt med, er det for å få med avgifter for av-
giftspliktig virksomhet som måtte drives i tillegg til »off-
shore»-virksomhet.

9. Investering
Ta her med anskaffelser av fast kapital (både ny og

brukt) som normalt ikke slites ut i løpet av ett år, salg av
varige driftsmidler og reparasjons- og vedlikeholdsarbeid
unntatt vedlikehold som må betraktes som daglig stell og
pass.

Boreplattformer, maskiner, transportmidler o.l. regnes
som anskaffet i det år utstyret er mottatt, selv om det ikke
har vært i bruk i året. Materialer og utstyr som eieren har
stilt til disposisjon for verkstedet som bygger plattformen
skal ikke tas med som investering på dette skjema før platt-
formen er mottatt.

For norskregistrerte plattformer som eies i sameie (joint
venture) med et utenlandsk selskap, må den norske partner-
en det er han som skal fylle ut skjemaet ikke bare ta
med sin andel av investeringen, men fore opp hele verdien
av plattformen. Som anskaffelse av bygninger, anlegg,
tomter o.l. oppgis bygninger m v innkjøpt i året og bygge-
og anleggsarbeider utført i året for bedriftens regning uten
hensyn til når betalingen skjer.

Reparasjons- og vedlikeholdsarbeid tas med i det år da
arbeidet ble utført. Her skal en ta med både arbeid ut-
ført av andre og arbeid utført av egne ansatte, inklusive
reparasjons- og vedlikeholdsmateriell som bedriften
holder.

Av hensyn til utenriksregnskapet ber en under 9.14
om å få oppgitt leveranser fra/til utlandet. Varer som
kommer direkte fra utlandet uten å ha vært innom norsk
tollområde for tollbehandling, føres opp i kolonne 1.
Tilsvarende for solgte kapitalgjenstander i kolonne 2.
I kolonne 3 ønskes oppgitt hvor stor del av de samlede
reparasjons- og vedlikeholdsutgifter som faller på fore-
tak registrert i utlandet.
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Vedlegg 	 4

STATISTISK SENTRALBYRÅ
Postboks 8131 Dep
Oslo 1
Tlf. (02) *41 38 20

IUNDERGITT  TAUSHETSPLIKT
j 	 r

Innsendingsfrist
20. februar 1930

• KVARTALSVIS INVESTERINGSSTATISTIKK
For å unngå unødige henvendelser fra Statistisk Sentralbyrå, vil vi be om at skjemaet blir returnert selv om

De ikke har hatt eller regner med å foreta investeringer i de tidsrom som er nevnt på skjemaet.
Oppgavene er undergitt taushetsplikt. De vil bli nyttet bare til å utarbeide statistikk og vil bli

oppbevart og eventuelt tilintetgjort på en betryggende  måte.

22, 5, 7

Pkt. 1. skal omfatte mobile borerigger og anlegg fastmontert på utvinningsområdet slik som produksjonsplattformer,
pumpestasjoner, ankringsbøyer, m.v. og annet maskinelt utstyr samt redskap og verktøy som nyttes gjennom
flere år. Maskiner, borerigger m.v. oppføres med hele sitt beløp i det kvartal (år) leveringen skjer.
Dette punkt svarer til pkt. 9:01.1, 9.01.2 og 9.04 (første og andre kolonne) på skjema til Industristatistikk
1978 og pkt. 9.01.1 og 9.01.2 på skjemaet til Bygge- og anleggsstatistikk 1978.  .

Pkt. 2. skal omfatte motorkjøretøy og andre transportmidler. Dette punkt svarer til pkt. 9.02 og 9.03 (første og

andre kolonne) på skjema til Industristatistikk 1978 og pkt. 9.02 på skjemaet til Bygge- og anleggs-
statistikk 1978.

Pkt. 3. skal omfatte lager- og kontorbygg, sosiale velferdsanlegg (ikke boliger), boring av lete-, utforskings- og
produksjonshull, andre utgifter til oljeleting  inkl. materialer som bedriften har holdt og andre anlegg
f.eks. oljeledning og kaier ekskl. tomteverdi. Større ombyggingsarbeider skal tas med. For bygge- og an-
leggsarbeider satt igang for kvartalets (årets) utgang, skal en ta med de kostnader som refererer seg til
kvartalet (året). Dette punkt svarer tilpkt. 9.07,9.08.1 og9.08.2 (første og andre kolonne) på skjema til
Industristatistikk 1978 og pkt. 9.07.1 og9.07.2 på skjemaet til Bygge- og anleggsstatistikk 1978.

NB:	 FØr utfylling se spesielt Industristatistikkskjema for 1978 pkt. 4 og 5 og veiledningen.

Utførte eller antatte investeringer

(Ekskl. reparasjoner, vedlikehold og utskifting av deler)

1 .	 okt.	 -	 31.	 des.	 1979

1, jan.-31.mars
1980

l.april-31.des .

1980I	 alt

Av dette fra ut-
landet direkte
til kontinental -

sokkelen

1. Maskiner, mobile borerigger, anlegg
fastmontert på utvinningsområdet
m.v.	 inkl. montasje

1 000 kr 1 000 kr	 1 000 kr 1 000 kr

2. Biler og andre transportmidler
.

3. Bygg og anl. (inkl. boring av lete-,
utf.- og prod.hull)ekskl. tomteverdi

4. I alt

Forespørsler kan rettes til. Navn og tlf.nr .

Dato, underskrift

RA-1607	 12.79.200	 Bare trykt på bokmål
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Vedlegg	 5

Statistisk Sentralbyrå
Alminnelig regnskapsskjema 

Undergitt taushetsplikti
5. kontor
Postboks 8131 Dep, Oslo 1
Tlf. (02) * 41 38 20

Regnskapsstatistikk 1979

Frist for innsending
20. april 1980

i_
Sammen med det utfylte skjemaet ber vi Dem legge ved trykt årsregnskap eller regnskap med noter.
Fra

Nærings-
___________ ---__. 	 _

1

Næringsvei

(kontors adresse 	 - - 	 - ---`- --- 	 ---- "--------- Sysselsatte pr. 31/12

Bransje

I

Opplysninger som ma gis om varige driftsmidler og andre verdier

iBelop oppgis i hele kroner

1
Avskrivbare bygn.

n.messi 	 eog bygn.messige
anlegg !

r 	2	 i	 3

Maskiner, verktoy. 	 skip o
inventar m.v 	 .andre farttoy 	 !

..
4

Andre
transportmidler

;

!.

5
Goodwill og

aktiverte kosta.
aksjei. § 1 1-1 1

100

101

102

1 1 1

112

113

114

115

117

120

121

122

123

Bokfort verdi 111

Nyanskaffelser og pakostninger siste ar 	

Oppskrivninger siste ar 	

- Bokfort verdi av dnttsmidler. solgt, tilintet-
gjort  eller utrangert siste ar 	

- Ordinære avskrivninger 	

Ekstraordinære av- og nedskrivninger

	_- _--- _- 	 .

__
{

_i--

__ 	 _ 4- ;
i

i
^- -

_______ ___—_----------- - 	 ,--____--.- Tilleggsavskrivninger 	 ... 	 .. 	 ......

- Apningsavskrivninger 	

-- Andre ekstraordinære skattemessig
betinget av- og nedskrivninger 	 ..... - . 	 ..

-- Neoskrivning, jfr 	 aksjel. § 11-10. 3. ledd 	

Bokfort verdi 31/12  

Herav oppskrevet i alt .

Anskaffelsesverdi  

- 	 --_^

f__

—

- 	 - 	 - }
i

i {

Prosentsats for ordinære avskrivninger 	
0/0 %

0/0 %

Tilleggsopplysninger — Tap på fordringer Belop i hele kroner

131

132

133

140

141

150

151

160

Tap pa kundefordringer 	

t
4 Tap pa andre fordringer. herunder fordringer pa konsernselskap. ansatte. aksjonærer m.v.

- Avsatt en bloc pa kundefordringer. kundeveksler og diskonterte veksler ved regnskapsarets

Sum

-- Avsatt en bloc pa kundefordringer, kundeveksler og diskonterte veksler ved regnskapsarets

i	 - Differanse

-- Fradrag for inngatt pa tidligere nedskrevne fordringer

Tap pa fordringer (post 227 i resultatregnskapets ... 	 .. 	 .......

slutt 	

.

begynne"se

RA-143 	 1.80.4000 Bare trykt nå hokmål
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Resultatregnskap 19

Driftsinntekter og driftskostnader Hele kroner Ekstraordinære inntekter og kostnader Hele kroner

271 Vinning ved avgang av anleggsmidler, herunder
201 Salgsinntekter av varer og tjenester 	 driftsmidler 	 (salg. erstatning. ekspropriasjon m.v.) . .

202 Spes. off. avgifter for
produserte/solgte varer (ikke m.v.a.) (-) 	

272 Offentlige tilskudd som ikke
er knyttet til produksjon/salg 	

203 Spes off. tilskudd for 	 /solgte varer 	produserte 273 Andre ekstraordinære inntekter 	

204 Aktiverte egne investeringsarbeider 	  	 280 Sum ekstraordinære inntekter 	

281 Tap ved avgang av anleggsmidler, herunder drifts-
205 Leieinntekter. fast eiendom 	 midler 	 (salg, erstatning. ekspropriasjon m.v.) 	

Nedskrivning pa anleggsmidler,282
206 Provisjonsinntekter 	 jfr. aksjel. § 11-10, 3. ledd 	

207 Andre driftsinntekter 	 283 Gaver 	

210 Sum driftsinntekter 	 284 Andre ekstraordinære kostnader 	

Forbruk av innkjopte ravarer, innkjøpte211
halvfabrikata og handelsvarer 	 290 Sum ekstraordinære kostnader 	

300 Resultat av
212 Lønninger, feriefonn, honorarer m.v 	 ekstraordinære inntekter og kostnader 	

213 Honorarer m.v. utenfor tjensteforhold 	 _r_. 310 Resultat for årsoppgjørsdisposisjoner

(postene 240. 270 og 300)
214 Arbeidsgiveravgift til folketrygden 	

215 Pensjonskostnader og
andre indirekte personaikostnader 	 Arsoppgjorsdisposisjoner

216 Frakt og spedisjon vedr. salget 	  	 311 Oppskrivning av anleggsmidler 	

217 Husleie, tomteleie. lys og varme 	 312 Overført fra oppskrivningsfond 	

320 Overfort fra betinget skattefrie fonds-
218 Bilkostnader 	 avsetninger og salgsgevinster:

219 Reise- og diettkostnader. bilgodtgjorelse - ..... a.	 kr.

221 Provisjonskostnader 	
o

b.	 kr.

222 Representasjonskostnader 	 c. 	 kr.

223 Kontingenter 	 _ d. 	  kr. 

321 Ekstraordinære skattemessig
224 Garanti- og servicekostnader 	 betinget av- og nedskrivninger .. .

225 Patent- og iisenskostnader 	 322 Avsetning til oppskrivningsfond 	

226 Andre driftskostnader (bes spesifisert i hoved-
punkter pa eget bilag) ................ ...... 	 . 	 .

323 Oppskrivning benyttet til
forhoyelse av aksjekapitalen 	

330 Betinget skattefrie fondsavsetninger.
227 Tap pa fordringer 	 salgsgevinster:

228

229

Tillegg/fradrag for beholdningsendringer av varer
i arbeid og ferdig egentilvirkede varer (+) (-) ... ,

Ordinære avskrivninger 	

a 	 kr.

b.	 kr.

230 Sunn driftskostnader ................. c 	 kr.

240 Driftsresultat    d. 	 kr.

Finansinntekter og finanskostnader 331 Okning/nedgang nedskrivning varekontrakter 	

241 Utdeling pa aksjer og andeler i datterselskap 	 332 Okning/nedgang lagerreserver 	

242 Utdeling pa andre aksjer og andeler 	 333 Skatt pa formue og inntekt 	

243 Renteinntekter fra selskap i samme konsern .. 340 Resultat av arsoppgjørsdisposisjoner (311-333) ... .

244 Andre renteinntekter 	 350 Arsoverskudd/underskudd  (310+340) 	

245 Agio 	 351 Overført fra fri egenkapital 	

246 Andre finansinntekter 	 352 Overført fra

250 Sum finansinntekter 	 353 Avsatt til fri egenkapital 	

251 Renter til selskap i samme konsern .. 	 ,	 .... 	 .... _ 354 Avsatt til reservefond 	

252 Andre rentekostnader . 	 .	 ........... 	 .. 355 Udekket tap

253 Disagio 	 ___ 356 Forhøyelse av aksjekapital (med overskuddsmidler) . .

254 Andre finanskostnader 	 357 Avsatt til utbytte 	

260 Sum finanskostnader 	 ®_.

270 Resultat av finansinntekter og finanskostnader 	
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Balanse pr.

Eiendeler Ar 	
(siste ar)

Ar 	
(forrige ar)

Gjeld og
egenkapital

Ar.. 	
(siste år)

Ar 	
(forrige år)

Hele kroner Hele kroner Hele kroner Hele kroner

401

402

403

404

•
405

406

407

408

409

411

412

413

421

422

423

424

425

426

427

428

429

431

432

433

434

435

436

437

438

439

441

442

443

450

Omløpsmidler

__
501

502

503

504

505

506

507

508

509

511

512

513

514

521

522

523

524

525

531
I

532

533

534

535

536

537

538

541

542

543

544

545

550 1

Kortsiktig gjeld

Kontanter 	

Bankinnskudd og
innestående på postgiro 	

Aksjer og andeler 	

Leverandorgjeld (ogsa til
konsernselskap) 	

Vekselgjeld

Kassekreditt 	

Obligasjoner
og andre verdipapirer 	 Byggelån 	

Vekselfordringer 	
skattetrekkog floi^ket ygdavg ft 	

Kundefordringer 	• 
Skyldig merverdi- og
investeringsavgift 	

Kortsiktige fordringer
på konsernselskap 	

Andre skyldige
offentlige avgifter 	

Andre kortsiktige fordringer

Lager av ravarer og innkjopte
halvfabrikata 	

Påløpne, ikke forfalne lønnin-
ger. feriepenger, honorarer m v

Påløpne, ikke
forfalne gjeldsrenter 	

Lager av varer under tilvirk-
ning 	 Påløpne. ikke utlignede skatter

Forskudd fra kunder 	
Lager av ferdigvarer
(egenproduserte og kjøpte)

Forskudd til leverandører 	
Garanti- og
serviceforpliktelser 	

Anleggsmidler Annen korts. gjeld. herunder
korts. gjeld til konsernselskap .

Langsiktig gjeld
Aksjer og andeler
i datterselskaper 	

Andre aksjer og andeler 	
Langsiktig gjeld
til konsernselskap 	

Obligasjoner og
andre verdipapirer 	 Ihendehaverobligaslonslån

Pantelan 	
Langsiktige fordringer
pa konsernselskap 	

Lan til aksjonærer.
styremedlemmer rn.v 	 Ansvarlig fanekapital 	

Lån til ansatte .... 	 Annen langsiktig gjeld 	

Betinget skattefrie
avsetn., reserverAndre langsiktige fordringer   	

Forskudd til leverandører 	
Inv.fond . herunder millov.fond.
markedsbearb.fond m.v. 	

Patenter og
lignende rettigheter 	 Distriktsutbyggingsfond

Utbyttereguleringsfond 	Goodwill 	

Aktiverte kostnader 	
Salgsgevinster pa
varige driftsmidler . 	

Skip og andre fartøyer

Andre transportmidler 	

Avsatt til apningsavskrivning
i; pa anlegg under utførelse)

Nedskrevet pa varekontrakter

Lagerreserver 	
Maskiner, verktøy.
inventar og lignende 	

Bygninger og bygningsmes-
sige anlegg (ekskl. boliger) 	

Anlegg underutførelse 	

Andre betinget
skattefrie avsetninger 	

Egenkapital

Jord- og
skogbrukseiendommer 	

Tomter, gruver. steinbrudd.
vannfall og andre grunnarealer

Boliger (inkl. boligtomter)

Krav pa aksjeinnskudd 	

Aksjekapital 	

Reservefond 	

Oppskrivingsfond (bundet)

Fri egenkapital
eller udekket tap .. . 	

Avsatt til utbytte 	Egne aksjer 	

Sum 	 Sum 	



den  	 19

Underskrift

Henvendelse kan
rettes til

Tittel navn og telefonnummer

36

Tilleggsopplysninger om varebeholdninger
(herunder anlegg for salg) ved regnskapsårets slutt.

Belopene oppgis i hele kroner

1

R
	 og

nnkjopte
halvfabr

2

handelsvarer

3

Varer under
tilvirkning

Ferdig
4

g
YilVirkede

varer

5

Sum

601 	 Lager ifolge lister av ukurante varer til faktisk
anskaffelsesverdi eller gjenanskaffelsesverdi pa oppgjors-
tidspunktet eller tilsvarende tilvirkningsverdi 	 _ ____ 	 _--. 	 --____-_

602- Nedskrevet ukurante varer 	

610 	 = Bokfort verdi ukurante varer 	

611 	 - Lager ifolge lister av kurante varer til faktisk anskaffel-
sesverdi eller gjenanskaffelsesverdi pa oppgjerstids-
punktet eller tilsvarende tilvirkningsverdi 	

_ _   __ _ 	 _ ___ 	 _ —_

620 	 = Bokfort verdi av ukurante og kurante varer (tilsvarer
postene 409. 411 og 412 i regnskapsskjemaets balanse)

621 	 Lagerreservetil v (tilsvarerarer post 537 i regnsk.skj. balanse) 	.

622 	 - Herav prisfallrisiko 	

____y____...__ —___._____ .___.__ . _ _____ 	 _ __ __ ____ _ 	 __.____ _

630 	 Differanse 	

Utdrag fra beregning av næringsinntekt for aret
Belopene oppgis i hele kroner

702 b 	 Representasjonskostnader 	

703 Ikke fradragsbeciettiaede kontingenter 	

704 d.	 Gaver... 	 ........................

705 e. 	 Andre ikke fradragsberettigede kostnader

706

...... 	 .. 	 .. 	 . 	 .

	 710



 

37 Vedlegg	 6

Statistisk Sentralbyrå
5. kontor

Postboks 8131 Dep, Oslo 1
Tlf. (02) *41 38 20 TI LLEGG T1 L

ALMINNELIG REGNSKAPSSKJEMA 1979
ANDELSHAVERE OLJEUTVINNING M.V.

•

Undergitt taushetsplikt

Frist for innsending
20. april 1980

61215, 81020 

Foretakets navn Kontoradresse  

Foretaket er deltaker i følgende grupper Foretakets andel i gruppen
i prosent  

Rettledning

HVEM SOM SKAL GI OPPGAVER

Alminnelig regnskapsskjema og dette tilleggsskjema skal
fylles ut for det enkelte foretak,dvs.den minste juridiske enhet.
Filialer av utenlandske foretak som har fått konsesjon på
oljeutvinning på norsk kontinentalsokkel må gi oppgaver på
samme måte som utenlandske datterselskaper. Et konsern
som får tilsendt skjema for flere selvstendig organiserte en-
heter, skal således gi særskilt oppgave for hvert enkelt sel-
skap (lag).

Oppgavene er undergitt taushetsplikt. De vil bli nyttet
bare til å utarbeide statistikk og vil bli oppbevart og eventu-
elt tilintetgjort på en betryggende måte.

UTFYLLINGEN AV SKJEMAET

Posthenvisninger i dette skjema refererer til poster i det
alminnelige regnskapsskjemaet.

Avsnitt A.
Andre driftskostnader

Her fores opp foretakets andel av gruppensi-enes)
driftsutgifter ved leting etter og utvinning av olje og gass på
norsk kontinentalsokkel (f.eks. driftsutgifter ved produksjon
av olje, utforskningsutgifter, administrasjonsutgifter, lønn og
sosiale utgifter).

Avsnitt B.
Frakt og spedisjon vedrørende salget

Her tas med transport med rørledning eller skip til land
og utgifter til transport og lagring etter at oljen er kommet på
land. Utgifter ved transport med egne transportmidler tas
ikke med.

Avsnitt E.
Naturgassmengdene bes oppgitt i 1 000 S m 3 (tempera-

tur 15 oC og trykk 1 atm.). Hvis foretaket anvender en annen
enhet, oppgis hvilken (N m 3 , cf) og ved hvilke betingelser
(trykk og temperatur) målingene har foregått.

2.80.200	 Bare trykt på bokmål. VEND!RA-253



Råo lje Naturgass
Kondensat GLN

Ekofisk Statfjord FriggEkofisk

Tonn 	 1 000 kr Tonn 1 000 kr 1000 Sm3 1000 kr 1000 Sm ' 1 000 kr Tonn 1 000 kr Tonn 1 000 kr
1. Levert til bedrift-

' 	 i eget (norsk)
foretak

4. Royalty,
i kontanter

3. Solgt til norske
foretak

2. Solgt til uten-
landske foretak

5. Royalty,
i naturalia

38

A. SPESIFIKASJON AV POST 226, ANDRE DRIFTSKOSTNADER
B. SPESIFIKASJON AV POST 216, FRAKT OG SPEDISJON

VEDRØRENDE SALGET

1 . Andel operatørkostnader spesifiseres på de
enkelte grupper. (Se rettledn.)

1 000 kr
1. Transport gjennom rørledning til Teesside

1 000 kr

2. Transport gjennom rørledning til Emden

3. Transport gjennom rørledning til St. Fergus

4. Transport av råolje med skip

Av dette forsikringspremier 5. Transport av NGL fra Teesside

2. Andel bearbeidingskostnader
(terminalkostnader m.v.)

— for råolje

6. Annen transport og spedisjon
.

7. 	 I alt (post 216)

— for naturgass fra Ekofisk

— for naturgass fra Frigg
C. SPESIFIKASJON AV POST 101, NYANSKAFFELSER OG

PÅKOSTNINGER SISTE ÅR

— for kondensat
1 . Andel av gruppens nyanskaffelser og på-

kostninger (oppgi gruppens navn)

1 000 kr

— for NGL

3. Forsikringspremier betalt av andeIshaveren

4. Annet (spesifiseres)

2. Andre nyanskaffelser og påkostninger

3. 	 Ialt (post 101,1 +2+3+4+5)

D. SPESIFIKASJON AV POSTENE 409-412,
VAREBEHOLDNING PR. 31/12

1. 1 Norge

1 000 kr

2. 1 utlandet

5. 	 I alt (post 226) 3. 	 I alt (postene 409-412)

E. SPESIFIKASJON AV LEVERANSER AV RÅOLJE OG NATURGASS TIL MARKEDET I 197



39
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STATISTISK SENTRALBYRÅ
5. kontor
Postboks 8131 Dep, Oslo 1
Tlf. (0 2) x'41 38 20 

UNDERGITT TAUSHETSPLIKT

TILLEGGSSKJEMA TIL

ALMINNELIG REGNSKAPSSKJEMA 1 97 9

Frist for innsending
20. april 1980

Rørtransport

Oppgavene er undergitt taushetsplikt. De vil bli nyttet bare til å utarbeide
statistikk og vil bli oppbevart og eventuelt tilintetgjort på en betryggende måte.

A. Spesifikasjon av post 201

GodtgjOrelse for transport av
olje og gass belastet:

31.1.	 Statoil A/S

Kr

31.2.	 Phillips Petroleum Company
Norway

31.3.	 American Petrofina
Exploration Company of Norway

31.4.	 Norsk Agip A/S

31.5.	 Norsk Hydro Produksjon A/S

31.6.	 Elf Aquitaine Norge A/S

31.7.	 Total Marine Norsk A/S

31.3.	 Coparex Norge A/S

31.9.	 Eurafrep Norge A/S •

31.10.	 Cofranord A/S

31.11.	 Norwegian Oil
Consortium A/S & Co

31.12. Texas Eastern Norwegian Inc.

31.13. Amerada Petroleum
Corporation Norway ..

31.14. Amoco Norway Oil Company

31.15. Norske Shell A/S

31.16. Andre

31.	 I alt 	 (post 201)

B. Spesifikasjon av post 436

Kr

4.1. Bygninger og bygningsmessige
anlegg (ekskl. boliger)

4.2. Rørledning Ekofisk-Teesside
med tilhørende anlegg

4.3. Rørledning Ekofisk-Emden
med tilhørende anlegg

4 . I alt	(post 436)

C. Spesifikasjon av post 402

71. Innskudd i utenlandske banker

7

Kr

72. Innskudd i norske banker,
innestående på postgiro

73.	 I alt	 (post 402)

D. Spesifikasjon av postene 521-525

1. Langsiktig gjeld til fordrings-
havere i utlandet

Kr

2. Langsiktig gjeld til fordrings-
havere i Nore

3. Sum langsiktig gjeld
(postene 521-525)

Trykt bare på bokmål.RA-135 	 1.80.10
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For utfylling av oppgaven vises til vedlagte rettledning.

MI Alle beløp avrundes til nærmeste hele tusen og føres opp uten de 3 siste nullene (eks.: kr 24 680 forhøyes til 25 000 og sktives 25). •

Fordringer

Debitorland 	NN

Bankinnskott
i 	 utlandet

01

Utenlandske
ihendehaver-
obligasjoner
Pålydende

02

UtenlandskeUt j ---akserl 1

Bokført
verdi

04

—,--
Betalt for

importvarer som
ennå ikke er
mottatt (for-

tollet)2
05

—.
Ennå ikke mottatt

betaling 	 for
leverte

(fortollede)2
eksportvarer
' 06

Betalte terminer
på ikke

leverte skip
borerigger og

boreskip3
09

Lån 	 til
utlan dte

00

Andre
fordringer

på utlandet

08

Pålydende
verdi

03

Belgia og Lux. 	 112

1 000 kr 1 000 kr 1000 kr 1000 kr 1 000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1 000 kr

Danmark 	 101

Finland 	 103

Frankrike 	 117

Italia 	 123

Nederland 	 127

Polen 	 131

Portugal 	 132

Soviet 	 135

Spania 	 137

Storbritannia
og Nord-Irland 	 139

Sveits 	 141

Sverige 	 106

Vest-Tyskland 	 144

Østerrike 	 153

Europa ellers 	 100
-----

Afrika 	 200

Canada 	 612

USA 	 684

Amerika ellers 	 600

- -- .--

Japan 	 464
—

Asia ellers 	 400

_...•
Australia og
Oseania ellers 	 800

Sum

1. Ink!. „no par" aksjer, som gis til bokfort verdi b5de i rubrikk 03 og 04

2. Sum leveringslidspunkt regnes varens pa,ering av tollbua. For impoilvarer loin egç, inst pi frd,:lger eller tiansittopplag, regnes vanhgvis

tidspunkiet for innlegging soin le-veringstidspunkt. For import av raotoi-kjoi,ioy,..r 	 ,,jj„k

1.7), , rirKt Ik 	 hc,r6,	 tJki;,srod,rier 	 ciere 	r



NB! Alle beløp avrundes til nærmeste hele tusen og føres opp uten de 3 siste nullene (eks.: kr 24 680 forhøyes til 25 000 og skrives 25).

Aksjekapital
og

gjeld

Kreditorland

Aksjer på
utenlandske

hender
Pålydende

11

Ennå ikke betalt
for mottatte
fortollede 1( 	 )
importvarer

12

Mottatt betaling
for eksportvarer
som ennå ikke er
levert (fortollet)1

13

Pantelån
og andre lån

i utlandet
på skip

16

Lån i utlandet
(eksklusive pante-
lån på skip og

andre lån på skip)

17

Annen gjeld
til utlandet

18

Oppgavegiverens navn og postadresse:

-

Belgia og Lux. 	 112

1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 1000 kr 1000 kr Mulige forespørsler fra Byrået kan rettes til: .

Navn: 	 Tif.nr.:
•

Danmark 	 101

Finland 	 103 Hvis oppgaven er gitt under ett for flere foretak, oppgi hvilke:

Frankrike 	 117

Italia 	 123

Nederland 	 127

Polen 	 131

Portugal 	 132

Sovjet 	 135

Spania 	 137

Storbritannia
og Nord-Irland 	 139

Fylles ut av
selskaper
som er

organisert
som aksje-

Spesielle

Selskapets
totale aksje-
kapital pr.

31 /12 1979

°Palydende verdi
(Merk at aksjer på utenlandske
hender spesifiseres i kol. 11)

1000 kr

Sveits 	 141

Sverige 	 106
Markedsverdi (Børs- eller

ligningsverdi)

Vest-Tyskland 	 144

Største utenlandske aksjonærs eierandel

Prosent

Østerrike 	 153

Europa ellers 	 100
selskap

Aksjonæren er (kryss av)

Selskap 	 Person

Annet, oppgi hva :

opplysninger:

Afrika 	 200

Canada 	 612

USA 	 684

Amerika ellers 	 600

Japan 	 464

Asia ellers 	 400

Australia og
Oseania ellers 	 800

Dato og underskrift:

Sum

1. Som leveringstidspunkt regnes varens passering av tollbua. For importvarer som legges inn på frilager eller i transittopplag, regnes vanligvis

tidspunktet for innlegging som leveringstidspunkt. For import av mot o r k j o re t øyer 	 f6r uit.:1k sari I ;v,rin tiri>n!,rit: t



1. Rederiets (selskapets) navn: 2. Tallet på lån i alt for Deres rederi
(se l skap)

3. Sum punkt ll.b for alle lån. (Sum kolonne116
'og 17 på skjema 1)

l UNDERGITT TAUSHETSPLIKT 

Skjema 2

NORGES BANK, Valutaavd.
Postboks 735 Sentrum
OSLO l

SPESIFIKASJON AV LAN/KREDITTER I UTLANDET SOM ER MED I KOLONNE 16 OG 17•

I SKJEMA 1 TIL FINANSTELLINGEN PRA 31/12 1979 OG AV LAN SOM ER INNFRIDD 11979

Fyll ut en kolonne for hvert lån (kreditt). Se rettledningen. Bruk valutakursen pr. 31/12 1979 eller nærmeste dato ved omregning av pkt. 11.a til norske kroner.
Alle belOp gis uten desimaler. Lån i utenlandsk valuta i	 norske 	kredittinstitusjoner skal ikke tas med.

MERK: En kopi av oppgaven skal sendes til; Statistisk Sentralbyrå, 3. kontor, Postboks ,8131 Dep, Oslo 1.

Lån nr.	 1 Lån nr. 2 Lån nr.	 3	 . Lån nr. 4

4 . Byggenr .1
eller
navn

Skip

Borerigg, boreskip ..

5.Pantobjekt

6.Långiverland

7.Långiver

8.Opprinnelig lån.- Uteral. valuta

9.Saldo pr. 31/12 1978	 "

l0.Trukket/
nedbe-
talt på
lånet

Januar Utenl. valuta

Trukket Nedbetalt Trukket Nedbetalt Trukket Nedbetalt Trukket Nedbetalt

Februar	 "

Mars	 ff

April	 "

Mai	 u

Juni	 "

Juli	 "

August 	"
i	 1979

September	 "

Oktober	 "

November	 "

Desember	 "

1 alt

11.Saldo pr.
31/12	 1979.

a. Utenl. valuta

b. Norske kroner

RA -- 9977 12.79.1800





NORGES BANK, Valutaavd.
Postboks 735 Sentrum
OSLO 1

1. Rederiets (selskapets) navn:

SPESIFIKASJON AV BETALTE TERMINER PA SKIP, BORERIGGER OG BORESKIP KONTRAHERT VED UTENLANDSKE VERFT
SOM ER MED I KOLONNE 09 I SKJEMA 1 TIL FINANSTELLINGEN PR. 31/12 1979 OG AV TERMINER

BETALT PA SKIP, BORERIGGER OG BORESKIP LEVERT I 1979

2. Tallet på byggekontrakter i alt
for Deres rederi (selskap):

UNDERGITT TAUSHETSPLIKT

Skjema 3

3. Sum punkt 9.b for alle byggekontrakter
(Sum kolonne 09 på skjema 1):

Fyll ut en kolonne for hver byggekontrakt. Se rettledningen. Bruk valutakursen pr. 31/12 1979 eller nærmeste dato ved omregning av punkt 9.a til norske kroner.
Terminer betalt ved lån/kreditter/aksepter skal tas med også som lån på skjema 2. Alle belOp gis uten desimaler.

MERK: En kopi av oppgaven skal sendes til Statistisk Sentralbyrå, 3. kontor, Postboks 8131 Dep, Oslo 1.

4. Byggeland

5. Verftets navn

6. Byggenr. og dato for

Handelsdepartementets
lisens

Skip

Borerigg, boreskip

7. Sum betalte terminer pr.
31/12 1978 for skip ikke
levert pr. 31/12 1978 Utenl. valuta

8. Betalte

på skip
i	 1979

•

Januar II

Februar n

Mars n

April n

Mai n

Juni n

Juli n

terminer

August u

September n

Oktober n

November n

Desember n

I alt n

9. Betalte terminer
i alt på skip
levert pr. 31/121979

a. Utenl. valuta
ikke

b. Norske kroner

RA - 9978
	

12.79 .1500

CD

ci

CD





Instruks for avstemming

BANKINSPEKSJONEN - OSLO Forretnings- og sparebanker

Oppgaven skal _gis av EDB-banker

KVARTALSOPPGAVE FOR BANKER
Enkelte fordrings- og gjeldsposter etter næring l)

REC. NR. bi 	1) Merk at valutalån etter lisens (kode 169
i skjema 01) ikke skal være med i skjema 21. - - -

47
Vedlegg

Skjema 21
Kolonne 01 og 02

Skjema 21
Sum kolonne

Skjema 04.
' Sum sektorene I kolonne

skal ikke av-
05 = 14,15,16 og 17 04stemmes mot

andre oppgaver 08
09 =

14,15,16 og 17
14,15,16 og 17

07
08

10 = 14,15,16og17 09
11 = 14,15,16 og 17 10

Skjema 21

Bankens 	 "
reg.nr.

Regnsk.kvar-
tal og år

Bankens navn Henvendelse kan rettes til Tlt.nr.

.

•

o

ø
Ø
,°

Nz

Beløpene oppgis i 1000 kroner
S

Ihendehaverobligasjoner
(del av eiendelspost 14)

Utlån i alt (inkl. bevilgede lån)
(del av post 516)

Pålydende
beløp
01

Markeds-
verdi
02

Tilgang i
kvartalet

03

Avgang i
kvartalet

04

Saldo ved utg.
av kvartalet

05

Jordbruk os skogbruk 01

Fiske o: fangst 02

Bergverksdrift (03)

Utvinning av raolje og
naturgass 031

Annen bergverksdrift 032 _
Produksjon av næringsmidler, drikkevarer
og tobakksvarer 04
Produksjon av tekstilvarer, bekledningsvarer,
lær og lærvarer 05

Produksjon av trevarer 06

Treforedling 07 -

Grafisk produksjon og forlagsvirksomhet 08
Produksjon av kjemiske produkter, mineralolje-,
kull-, gummi- og plastprodukter 09

Produksjon av mineralske produkter 10

Produksjon av metaller 11

Bygging av fartøyer 12
Produksjon av ve rk-
stedsprodukter
(ekskl. bygging av
fartøyer) (13)

Produksjon av oljeriggerm.v. 131
Produksjon av andre verk-
stedsprodukter 132

Industri•roduks'on ellers 14

Kraft- og vannforsyning 15

Bygge- og anleggs-
virksomhet (16)

Oljeboring på kontraktbasis 161
Annen bygge- og anleggs-
virksomhet 162 .^

Varehandel (17)

Engroshandel med råolje og
naturgass 171
Detalj-, agentur- og annen
engroshandel  172

Hotell- og -kres taurantdrif t 18

Utenriks sjøfart 19

Transport, lagring,
post og telekommu-
nikasjoner (ekskl.
utenriks sjøfart)
(20)

Drift av rørledninger 201

Annen transport og lagring 202

Post og telekommunikasjoner 203

Finansiering, eien-
domsdrift og tjen-
esteyting til nær-
ingslivet (21)

Investerings- og holding-
selskaper m.v. 211
Utleie av boligbygg og av
andre bygg 212
Forretningsmessig

, tjenesteyting 213

Sosial og personlig tjenesteyting 22 ,
2)

2) Sum av sektorene 14 Statsforetak, 15 Private ikke-personlige foretak, 16 Personlige foretak og 17 Personlig næringsdrivende.
RA-9804 	 11.79.4500 	 Trykt på begge målformer 	 VEND:

Oppgaven sendes til Statistisk Sentralbyrå, Postboks 510,
Stasjonssida, 2201 Kongsvinger, senest 14 dager etter kvar-
talets utgang.

Rettledning for utfylling av oppgaven er gitt i -fofikriftene,
kap. III, avsnitt C 2a.

1 000 kr
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^
^

.^

Beløpene oppgis i 1000 kroner

Bevilgede kassekreditter og byggelån
(del av post 5163 og 5164)

' Bankinnskott
På anfordring
fra kunder

(del av gjelds-
post 20.1)

09

Disponible
kreditt-
midler fra
kunder (del av
post 20.2)

10

Bankinnskott
på tid fra 	

.

kunder (del av
gjeldspost
21.1)

11z kvartalet
Tilgang i

06

Avgang i
kvartalet

07

Saldo ved utg.
av kvartalet

08

Jordbruk og skogbruk
•

01

Fiske og fangst 02

Bergverks-
drift (03)

Utvinning av råolje
og naturgass 031
Annen bergverks-
drift_	 _032

Produksjon av næringsmidler,
drikkevarer og tobakksvarer 04

.

Produksjon av tekstilvarer,
bekledningsvarer, lær og lærvarer 05 , .

Produksion av trevarer 06

Treforedling 07
e

Grafisk produksjon og
forlagsvirksomhet 08

mineralolje-, kull-, gummi- og
plastprodukter

Produksjon av kjemiske produkter,

09

.

Produksjon av mineralske produkter 10

Produksjon av metaller 11 ,

Bygging av fartøyer 12
. ,

Produks j on av
verksteds-
produkter
(ekskl.
bygging av
f artøyer) (13 )

Produksjon av olje-
rigger m.v.

-
131

-

Produksjon av andre
verkstedsprodukter 132 •

Industriproduksjon ellers 14 ,

Kraft- o: vannfors ning 15
Bygge® og
anleggs-
virksomhet
(16)

Oljeboring på
kontraktbasis 161 ,
Annen bygge- og
anleggsvirksomhet 162 _

Varehandel
(17)

Engroshandel med
, råol je og naturgas s

'
171

Detalj-, agentur° og
annen engroshande 1 172 ,

Hotell- og restaurantdrift 18 ,

Utenriks sjøfart 19 :
Transport,
lagring,post
og telekomm.
(ekskl. uten-
riks sjø-
fart) (20)

Drift av rør-
ledninger 201

.

°
Annen transport
og lagring 202

,

Post og telekom-
munikasjoner 203

^
.

Finansiering,
eiendomsdrift
og tjeneste°
yting til
nærings-
livet (21)

Investerings- og
holdingselsk.'m.v. 211

.

Utleie av boligbygg.
og av andre bygg 212 . ...
Forretningsmessig
tjenesteyting 213

Sosial og personlig tjenesteyting 22

I altl ) 

REC. NR. 02 • REC. NR. 03    
1) Sum av sektorene 14 Statsforetak, 15 Private ikke-personlige foretak,

16 Personlige foretak og 17 Personlig næringsdrivende.



Fylles

Farvann

Type

Virk-
somhet

Fram-
drift 

Posisjon

10

Andre
tillegg

Kr 
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Statistisk Sentralbyrå
Postboks 8131 Dep
Oslo 1
Tlf. (02) '41 38 20 

Undergitt taushetsplikt  

I nnsendingsfrist

20. desember 1979

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE PA BOREFARTØYER OG VERKSTEDPLATTFORMER
NOVEMBER 1979

Innhentes i henhold til Stortingets vedtak av 7. februar 1957 og Kronprinsregentens resolusjon
av 22. februar 1957 gi tt i medhold av lov av 25. april 1907.

Oppgavene er undergitt taushetsplikt. De vil bli nyttet bare til å utarbeide
statistikk og vil bli oppbevart og eventuelt tilintetgjort på en betryggende måter—,

pretakets navn

Foretakets adresse Telefon

artøyets navn

Farvann der fartøyet borer, november 1979. (Havområde og kontinentalsokkelland).

••■
Fartøyets type (sett kryss)

Oppjekkbar boreplattform

Halvt nedsenkbar verkstedplattform

Halvt nedsenkbar boreplattform

Boreskip

Fartøyets virksomhet

Borevirksomhet

Losjivirksomhet

Annen virksomhet
I tilfelle hvilken:

• 1 I ngen virksomhet

Fartøyets posisjonering

Plassering på havbunnen

Ankerposisjonering

Selvposisjonering (Elektronisk oppankring)

Dato og underskrift

Fartøyets framdriftsmaskineri (sett kryss)

Uten eget framdriftsmaskineri

Med eget hjelpeframdriftsmaskineri

Med eget hovedframdriftsmaskineri

Forespørsler fra Byrået kan rettes til (navn og tlf.nr .)

..^.

0

cc
e.

M
K

1
Fødselsnummer

C
2

3

Stilling
Må oppgis nøyaktig

4

Fylles
ut av

Byrået

Opptjent
hyre i alt
i novem-
ber.
Rubr. 6.
7+8+9+10

Kr

6

Grunn-
hyre pr.
måned

Kr

7

Tjeneste-
tillegg

Kr

8

Overtids-
betaling,
hverdager

Kr

9

Overtids-
betaling,
sØn- og

helgedager

Kr

11

Overtidsbetaling
ved forlenget
opphold om-
bord

Kr

Personnr.
(5 sifre)

RA - 250 10.79.500 Bare trykt på bokmål VEND!



1

FØdselsnummer

^
^

Personnr.
(5 sifre)

2 8

Overtids-
betaling,
hverdager

Kr

10

Andre
tillegg

Kr

11

Overtidsbeta  ing
ved forlenget

opphold om-

bord
Kr

50

as0
c
2

3
_

4 5 6

Stilling
Må oppgis nøyaktig

Fylles
ut av
Byrået

Opptjent
hyre i alt
i novem-
ber.
Rubr. 6+

Grunn-
hyre pr.
måned

748+9+10
Kr Kr

9

Overtids-
betaling,
søn- og

helgedager

Kr

I 	 7

Tjeneste-
t i ll egg

I 	 Kr

13

14

17

18

20

21

2 	

2 	

	

27 	

Merknader:

6

9

10

11

12

•

2

2

2



STATISTISK SENTRALBYRÅ I UNDERCITT TAUSHETSPLIKT

Postboks 8131
Oslo-Dep., Oslo 1
Tlf. * (02) 41 38 20 

FARTSOPPGAVE FOR FRAKTEFARTØYER AUGUST -OKTOBER 1975

Oppgavene hentes inn med hjemmel i lov av 25. april 1907, nr. 2, og kgl.res. av 13. desember 1968.

De er undergitt taushetsplikt og vil bli behandlet strengt fortrolig.

Heftet fylles ut for det fartøyet som er angitt nedenfor ved navn og sendes tilbake til Statistisk
Sentralbyrå innen 1. desember.

Hvis fartøyet har skiftet eier eller leies av andre, ber vi Dem sende heftet til den nye eier eller
leier.

Fyll ut:

Fartøyets navn Fartøyets hjemsted Eierens navn og adresse

Bruttotonn Lastekapasitet Byggemateriale Byggeår Utubygd år

Fartøyets art Fartøyet har i 1975 hovedsakelig gått i Oppgi etter regnskap eller etter beste skjOnn:

1 Tørrlastfartøy 1 Losfart på kysten Fart iyets	 fraktinntekt i 1974

2 Tankfartøy 2 Utenriksfart
(unntatt moms) Kr.

3 Slepefartøy
Forsyningsfartøy for
oljevirksomhet

3

4

Transport for egen regning

Fiske 

Totale mannskapskostnader
1974	 (unntatt proviant)

Skipets totale besetning

i
Kr.

4 	
•

_ i hen-
5 Forsyningstjeneste for oljevirksomhet hold til bemanningsforskrifter

5 	Annet fartøy	 (oppgi. fra Sjøfartsdirektoratet
hva slag): 6 Annet	 (oppgi):

Tonn transportert i 1974

CD

CQ

RA- 214
Dato Underskrift

C

CD

CL

CA)



UNDERSØKELSE AV FRAKTEFARTØYENES GODSTRANSPORTER I 1975

Som et ledd i kartleggingen av transportforholdene i Norge vil Statistisk Sentralbyrå foreta en undersøkelse av godstrans-

portene med fraktefartøyer. Formålet med undersøkelsen er å skaffe opplysninger om fartøyenes transportytelser og hvordan

transportene fordeler seg geografisk og på vareslag.

Undersøkelsen skal omfatte fartøyer på 25-3000 bruttotonn som i tiden august-oktober 1975 blir brukt til transport av gods

eller til sleping. Det skal gis oppgaver for både fartøyer i egentransport og i løsfart på kysten, for fartøyer i fart

mellom Norge og utlandet og mellom Norge og norsk eller britisk kontinentalsokkel.

Opplysninger som blir innhentet må etter statistikkloven av 1907 bare benyttes til statistikk og kan ikke offentliggjøres

på noen måte som kan være skadelig for oppgavegiveren.

Leif Skaug

Idar Mo



RETTLEDNING

Oppgaver bes gitt for hver enkelt tur (også turer uten last) i tiden 1. august til 31. oktober. Turer som er påbegynt før

1. august, men avsluttet etter denne dato tas ikke med. Turer påbegynt i oktober, men avsluttet etter 31. oktober, skal

tas med.

Hvis fartøyet har ligget i opplag, vært til reparasjon eller ute av virksomhet av andre grunner, føres dette opp i skjemaet.

LASTENS ART: Oppgi lastens art så nøyaktig som mulig, f.eks. korn, ferskfisk, tørrfisk, gjødning, kalkstein, sand, sement,

tømmer, olje osv. For slepefartØy føres opp det godset som blir slept. Vekten av lekter, pram o.l. skal altså ikke tas

med. Når lasten består av flere større partier, oppgis de to største partiene på hver sin linje og resten som stykkgods på

den tredje linjen.

LASTENS VEKT: Dersom vekten ikke er kjent, må den anslås.

FRAKTBELØPET er det belØp (unntatt moms) som blir betalt for et parti for transport meddettefartØy. Kan oppgis skjønnsmessig.

TRANSPORTLENGDE er den strekning et parti blir fraktet med dette fartØy.



Fartøyets navn Turer med og uten last august, september, oktober. Tur som er påbegynt før 1. august, men avsluttet etter denne dato, skal ikke tas meda Tur som er påbegynt
i oktober, men avsluttet etter 31. oktober, skal tas med. Når lasten består av flere større partier, oppgis de to største partier på hver sin linje og resten som
stykkgods på den tredje linjen. Oppgi vekt og fraktbeløp for hver del av lasten.

Gått fra

Dato

Vekt i
tonn

Kommet til

Sted, kommune

Fraktbeløp
t kr.

(unntatt
(moms )

Anslått av-
stand mellom

laste- og
lossested
Naut. mil

Dato
	

Sted, kommune

Lastens art

Skriv „I ballast" for turene uten last
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Publisering

OVERSIKT OVER BYRAETS INNHENTING AV DATA SOM BELYSER OLJEVIRKSOMHETEN

Ved-
legg

Henvendelser tilEmne Periode Oppgavegiver Kjennemerke

Alle importører/ 1 	 verdi,
eksportører 	 i to11 sted, inn-/

utførsel sl and

Utenrikshandels-
statisti kk

Industri-
Istatistikk

Bygge - og
anleggs-
^ tatistikk

Investerings-
statistikk

Produksjons-
indeks

Regnskaps
)s tatistikk

inanstellinger

Kredittmarked-
statistikk

Sysselsettings-
statistikk

LØnnsstati stikk

odstransport
på kysten

Månedlig

Bl.a. alle be-
drifter i SN-
gruppene 22,
38241

Bl.a. alle be-
drifter i SN-
gruppe 5023

Kvar- 	 Bl.a. alle be-
talsvis 	 drifter i SN-

gruppe 22,
5023, 7115

Månedlig Alle produsenter
(v/operatørene)
i SN-gruppe 22

Alle foretak i
SN-gruppene
61215, 7115 og
8102

Arlig 	 Juridiske og
fysiske personer
Byrået kjenner
til har finansi-
elle mellomvær-
ender med ut-
landet

Kvar-
	

Kredittinstitu-
talsvis, sjoner
halvår-
lig

Kvar-
talsvis

Arlig

Hvert
5. år

Sysselsetting,
f forbruk av
varer og tjenes-

' ter, forbruk av
brensel, i nves-
teringer, pro-
duksjon mv.

i Sysselsetting,
i lønn, forbruk av
varer og tjenes-
ter, bruttoinn-
tekt, investering
mv.

Antatte og ut- 	 4
forte inves-
teringer

Produsert mengde
råolje og natur-
gass

Resultatregnskap,
balanse samt di-
verse spesifika-
sjoner (bl.a. om-
setning av olje
og gass)

Ulike typer for-
drings-/gjeldsfor-
hol d overfor ut-
landet. Lån/kre-
ditter/betalte
terminer spesi-
fisert

Utlån mv. fordelt
på næringsgrupper

)Antall sysselsatte

De ansattes lønn

For hver tur i en
tremånedersperi-
ode, laste- og
lossested, f rakt-

! tid, lastens art
mv.

Månedsstati -
stikk for
utenrikshan-
delen, 1-2
mnd. etter
tellings-
perioden (T)

Norges offi-
sielle stati-
stikk (NOS),
12-15 mnd.
etter T

NOS, 12-14
mnd. etter T

Statistisk
ukehefte
(SU), 1 mnd.
etter T

Statistisk
månedshefte,
3 mnd. etter
T

SU, 12-14
mnd. etter T

SU, ca. 8-9
mnd. etter T

SU, 3-9
mnd. etter T

Publiseres
foreløpig
ikke

SU, ca. 3
mnd. etter T

NOS, 12-15
mnd. etter T

Konsulent Hogne
Steinbakk
Førstekontor-
fullmektig Anne
Borgen
Administrasjons-
sekretær Berit
Moe

Førstekonsulent
Torleif
Haugland
Konsulent Turid
Midthaug

Førstekonsulent
Nils Håvard
Lund
Administrasjons-
sekretær Tove
Sæther

Førstekonsulent
Karen Egeland

Førstekonsulent
Karen Egeland

Førstekonsulent
Torleif Haug-
land

I Konsulent Turid
kMidthaug

Førstekonsulent
Jan Larsen

f Administrasjons-
sekretær Leiv
Ryalen

Førstekonsulent
Robert von
Hirsch
Konsulent
Øystein Øyfoss

Førstesekretær
Ida Bremserud

Konsulent
Asbjørn
Aaheim

Konsulent
Jan-Erik
Lystad
Konsulent
Trond
Johansen

Arlig

Arli g

i Arlig

Alle bedrifter i
SN-gruppene 22,
38241 og 5023

Eiere av h.h.v.
bore- og verk-
stedpl attformer
og forsyningsskip

Eiere av frakte-
fartøyer på 25 -
30 000 brutto-
registertonn

2

3

5,
6,
7,

8,
9,

10

11

12

13
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