
 

 

Investeringsvindue for kulbrinteindvinding i Nordsøen  22. marts 2017 
 

  

Der har været produktion af olie og gas i den danske del af Nordsøen de sidste 45 
år. Centrale dele af infrastrukturen er nedslidt og står over for en omfattende re-
novering. Herunder blandt andet anlæggene på Tyra feltet, som står for 90 pct. af 
den danske produktion af gas. 

Der indføres på denne baggrund et investeringsvindue fra 2017-25 med henblik 
på at styrke investeringsvilkårene ved produktion af olie og gas i Nordsøen. 

Investeringsvinduet indebærer: 
 
• En forhøjelse af kulbrintefradraget fra 5 pct. årligt over 6 år til 6½ pct. årligt 

over 6 år. 
• En forhøjelse af satsen for saldoafskrivninger i kulbrinteskatten fra 15 pct. til 

20 pct. vedrørende visse aktiver (som fx produktionsplatforme).1 
• Fremrykning af fradragstidspunktet for henholdsvis kulbrintefradraget og be-

rørte saldoafskrivninger fra ibrugtagningstidspunktet til betalingstidspunktet. 
 
Mindreprovenuet som følge af investeringsvinduet afhænger af den forventede 
investeringsaktivitet i Nordsøen og varierer derfor væsentligt over årene. I 2017 
skønnes mindreprovenuet efter tilbageløb at udgøre ca. 245 mio. kr. stigende til 
ca. 1.210 mio. kr. i 2020, hvor mindreprovenuet forventes at være størst, jf. tabel 1. 
Varigt skønnes mindreprovenuet at udgøre ca. 40 mio. kr. 
 

 
Der indgås samtidig  aftale med DUC om en fuld genopbygning af Tyra-
anlæggene. En fuld genopbygning vil muliggøre indvinding af forventet 129 mio. 
tønder olieækvivalenter fra fund i Eneretsbevillings-området, som ikke vil kunne 
udvikles uden Tyra anlæggenes fulde genopbygning. Hertil kommer, at der vil 
kunne opretholdes en større produktion fra selve Tyra feltet, og at tredjeparts-
mængder også vil kunne blive behandlet på Tyra anlægget.   

 

1 Satsen for skattemæssige afskrivninger på aktiver omfattet af afskrivningslovens § 5 C, stk. 1, nr., 3, ved 
opgørelse af kulbrinteskatten, jf. kulbrinteskattelovens kapitel 3 A, øges fra de nuværende 15 pct. til 20 pct. 

Tabel 1 
Mindreprovenu ved investeringsvinduet opgjort efter tilbageløb 

Mio. kr. (2017-niveau) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Varigt 

I alt  245 510 805 1.210 545 865 300 175 250 40 

heraf forhøjelse af kulbrintefradraget 60 135 225 350 220 320 175 115 90 20 

heraf forhøjelse af saldoafskrivningssats 185 375 580 860 325 545 125 60 160 20 
 

 
 
Anm.: Tilbageløbet udgør 20 pct. af årets umiddelbare virkning svarende til statsdeltagelsen gennem Nordsøfonden. 
Kilde: Skatteministeriet og Energistyrelsen. 
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