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Chevrons danske Nordsøandele kan
overdrages til Total

Energistyrelsen har godkendt, at Chevron Denmarks andel i DUC samt i
tilladelse 8/06’s område B og selskabets andel i gasrørledningen Tyra-
F3/NOGAT kan overdrages til Total Holdings USA.

Energistyrelsen har i dag truffet afgørelser i ansøgningen om indirekte
overdragelse af Chevron Denmark Inc. og selskabets andel i DUC, tilladelse
8/06, område B samt gasrørledningen Tyra-F3/NOGAT til Total Holdings USA,
Inc.



På baggrund af en konkret vurdering konkluderer Energistyrelsen, at Totals
finansielle tekniske kapacitet samlet set er tilstrækkelig i relation til
overtagelsen af Chevrons tekniske og finansielle forpligtelser samt fortsat at
garantere 100 % for Eneretsbevillingen. Energistyrelsen har stillet vilkår om,
at Chevron hæfter subsidiært for omkostningerne til afvikling i
Eneretsbevillingen og gasrørledningen Tyra-F3/NOGAT, såfremt Total ikke
kan dække disse, samt at Total S.A. stiller med en moderselskabsgaranti for
tilladelse 8/06, område B.

Andele efter overdragelse:

Efter den indirekte overdragelse ser andelene i DUC og i tilladelse 8/06,
område B, således ud på rettighedshaver- og koncernniveau:

For Tyra – F3/NOGAT-gasrørledningen ser andelene således ud på
rettighedshaver- og koncernniveau efter den indirekte overdragelse:



Kontakt: Specialkonsulent Allan Hansen Ekstrand, tlf: 3392 7587, e-mail:
aek@ens.dk

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en
omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og
telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra
energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til
energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og
teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den
økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi
omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold,
forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning
og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og
forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til
brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og
internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og
forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med
enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer
med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.



Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-,
Forsynings- og Klimaministeriet.
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