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Generell informasjon
Tillatelse

KOLLSNES
GASSBEHANDLING
SANLEGG

Gyldig fra dato

19.11.2002

Gyldig til dato

31.12.2028

NPDID for TUF

124354

Operatørskap - nåværende
Selskap

Gassco AS

Eier - nåværende
Selskap

Andel [%]

Petoro AS

46.69700

CapeOmega AS

26.32200

Hav Energy NCS Gas AS

15.55300

Silex Gas Norway AS

6.42800

Equinor Energy AS

5.00000

Heftelser fra Petroleumsregisteret - nåværende
Dokument
nummer

Registreringsdato Utdrag av dokument

14404

29.08.2019

CapeOmega AS pantsetter sin 16.32200 %
deltakerandel i transportsystemtillatelsen til fordel for
Danske Bank A/S. Stor NOK 40 000 000 000, skriver
norwegian kroner forty billions. Pantsetter har ikke rett
til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av
pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.
Olje- og energidepartementet har i brev av 6.8.2019
gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2
første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.

14935

20.12.2019

I forbindelse med at CapeOmega AS har økt sin andel i
tillatelsen med 10 % slik at andelen er 26.32200 %,
pantsettes økningen på 10 % til fordel for Danske Bank
A/S stor NOK 40 000 000 000, skriver Norwegian
kroner forty billions. Pantsetter har ikke rett til å
overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av
pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.
Olje- og energidepartementet har i brev av 11.12.2019
gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2
første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant
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21.12.2021
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Hav Energy NCS Gas AS pantsetter sin 15.553 %
deltakerandel i transportsystemtillatelsen til fordel for
Nordea Bank Abp, filial i Norge. Stor NOK 5 500 000
000, skriver norske kroner Fem milliarder fem hundre
millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller
foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten
skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og
energidepartementet har i brev av 15.12.2021 gitt
samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første
ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
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Meldinger fra Petroleumsregisteret - komplett historie
Dokument
nummer

Registreringsdato Utdrag av dokument

Type

5091

25.01.2010

Tillatelsen innført i Petroleumsregisteret.

Ny tillatelse

5092

25.01.2010

Kollsnes Gassbehandlingsanlegg er inkludert i Gassled
med virkning fra 13.1.2004 i henhold til brev fra Olje- og
energidepartementet med samme dato.

Endring i tillatelse

5093

25.01.2010

Deltakerandeler oppdatert i henhold til Gassled
participants agreement pr.1.1.2009.

Endring i tillatelse

5122

01.02.2010

Norske Shell Pipelines AS overdrar sin 3,974 %
deltakerandel til A/S Norske Shell med virkning fra
1.1.2010.

Endring i tillatelse

5157

17.02.2010

Mobil Development Norway AS overdrar sin 4,142 %
deltakerandel i tillatelsen til ExxonMobil Exploration and
Production Norway AS med virkning fra 1. januar 2009.

Endring i tillatelse

5400

18.06.2010

Ref. godkjennelse i brev fra Olje- og energidepartemente Endring i tillatelse
datert 27.5.2010 ifm. overdragelse av Gjøa Gas Pipeline til
Gassled samt endring av eierandeler i Gassled med
virkning fra 1.6.2010.

5581

04.01.2011

Deltakerandel i Gassled er justert med virkning fra og med Endring i tillatelse
1.1.2011, i henhold til godkjennelse i brev fra Olje- og
energidepartementet datert 14.12.2010.

5802

16.06.2011

ExxonMobil Exploration and Production Norway AS
overdrar sin 8,036 % deltakerandel i
transportsystemtillatelsen til Njord Gas Infrastructure AS
med virkning fra 1.1.2011.

5822

16.06.2011

Njord Gas Infrastructure AS pantsetter sin 8,036 %
Heftelse
deltakerandel i transportsystemstillatelsen til fordel for
Norsk Tillitsmann ASA. Første prioritet panteobligasjon
pålydende NOK 10 000 000 000, skriver norske kroner
timilliarder, EUR 1 500 000 000, skriver Euro
enmilliardfemhundremillioner, GBP 1 000 000 000, skriver
britiske pund enmilliard, USD 2 000 000 000, skriver
amerikanske dollar tomilliarder. . Pantsetter har ikke rett
til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av
pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.
Olje- og energidepartementet har i brev av 1.2.2011 gitt
samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd.

6054

28.12.2011

A/S Norske Shell overdrar sin 5,006 % deltakerandel i
transportsystemtillatelsen til Infragas Norge AS med
virkning fra 1.1.2011.

Endring i tillatelse

6099

24.01.2012

Total E&P Norge AS overdrar sin 6,102 % deltakerandel i
transportsystemtillatelsen til Silex Gas Norway AS med
virkning fra 24.1.2012.

Endring i tillatelse
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6123

31.01.2012

Statoil Petroleum AS overdrar en 23,480 % deltakerandel i Endring i tillatelse
transportsystemtillatelsen til Solveig Gas Norway AS med
virkning fra 31.1.2012.

6143

31.01.2012

Solveig Gas Norway AS pantsetter sin 23,480 %
deltakerandel i transportsystemstillatelsen til fordel for
The Law Debenture Trust Corporation P.L.C. Første
prioritet panteobligasjon pålydende NOK 30 000 000 000,
skriver norske kroner trettimilliarder. Pantsetter har ikke
rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av
pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.
Olje- og energidepartementet har i brev av 20.12.2011
gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første
ledd.

Heftelse

6607

31.10.2012

Eni Norge AS overdrar sin 1,2760 % deltakerandel i
transportsystemtillatelsen til Solveig Gas Norway AS med
virkning fra 31.10.2012.

Endring i tillatelse

6627

31.10.2012

Pantobligasjon pålydende NOK 30 000 000 000, skriver
norske kroner trettimilliarder datert 31.1.2012 (dok. nr.
6143) hvor Solveig Gas Norway AS pantsetter sin 23,480
% deltakerandel i transportsystemtillatelsen til fordel for
The Law Debenture Trust Corporation P.L.C. er slettet.
Samtykke fra panthaver foreligger.

Sletting av heftelse

6647

31.10.2012

Solveig Gas Norway AS pantsetter sin 24.756 %
Heftelse
deltakerandel i transportsystemtillatelsen til fordel for The
Law Debenture Trust Corporation P.L.C. Første prioritet
panteobligasjon pålydende NOK 30 000 000 000, skriver
norske kroner trettimilliarder. Pantsetter har ikke rett til å
overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte
objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og
energidepartementet har i brev av 20.12.2011 og
17.10.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven §
6-2 første ledd.

10214

27.11.2015

ConocoPhillips Skandinavia AS har overdratt sin 1.678000 Endring i tillatelse
% deltakerandel i tillatelsen til CapeOmega AS. Iht. skjøte
er gjennomføringsdato 27.11.2015 og virkningsdato
1.1.2015

10234

27.11.2015

CapeOmega AS pantsetter sin 1.67800 % deltakerandel i Heftelse
utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda
Bank AB (publ). Stor NOK 1,120,000,000, skriver norske
kroner en milliard et hundre og tyve millioner. Pantsetter
har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere
pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke
fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av
25.11.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven §
6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.

10244

30.11.2015

Dong E&P Norge AS har overdratt sin 0.98300 %
Endring i tillatelse
deltakerandel i tillatelsen til CapeOmega AS. Iht. skjøte er
gjennomføringsdato 30.11.2015 og virkningsdato
1.1.2015
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10084

30.11.2015

CapeOmega AS pantsetter sin 0.98300 % deltakerandel i Heftelse
utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda
Bank AB (publ). Stor NOK 1 120 000 000, skriver norske
kroner en milliard et hundre og tyve millioner. Pantsetter
har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere
pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke
fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av
25.11.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven §
6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.

10748

04.04.2016

Dok.nr. 10234Inngår i krysspantOlje- og
Andre meldinger
energidepartementet har i brev av 26.2.2016 gitt
samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd
til at pantsettelsen kan utgjøre et såkalt krysspant, det vil
si at tidligere pantsatte tillatelser pantsettes for hele
finansieringen.

10773

04.04.2016

Dok.nr. 10084Inngår i krysspantOlje- og
Andre meldinger
energidepartementet har i brev av 26.2.2016 gitt
samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd
til at pantsettelsen kan utgjøre et såkalt krysspant, det vil
si at tidligere pantsatte tillatelser pantsettes for hele
finansieringen.

10816

28.04.2016

GDF SUEZ E&P Norge AS har endret navn til Engie E&P
Norge AS med virkning fra 13.1.2016

11324

21.12.2016

ENGIE E&P Norge AS har overdratt sin 0,304000 %
Endring i tillatelse
deltakerandel i tillatelsen til CapeOmega AS. Iht. skjøte er
gjennomføringsdato 21.12.2016 og virkningsdato
1.1.2016.

11346

21.12.2016

CapeOmega AS pantsetter en 0,304000 % deltakerandel i Heftelse
utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda
Banken AB. Pantobligasjon stor NOK 1 600 000 000,
skriver norske kroner en milliard seks hundre millioner.
Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere
pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke
fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av
15.12.2016 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven §
6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.

11465

20.02.2017

Dok. Nr. 10084, 10234 og 11346 inngår i krysspant. Olje Andre meldinger
og energidepartementet har i brev av 6.1.2017 gitt
samtykke i medhold av petroleumsloven§ 6-2 første ledd
til at pantsettelsen kan utgjøre et såkalt krysspant, det vil
si at tidligere pantsatte tillatelser pantsettes for hele
finansieringen.

11684

03.07.2017

Norsea Gas AS har overdratt en 0,234 % deltakerandel i
Endring i tillatelse
tillatelsen til CapeOmega AS. Iht. skjøte er
gjennomføringsdato 30.6.2017 og virkningsdato 1.1.2017.

11685

03.07.2017

Norsea Gas AS har overdratt en 0,904 % deltakerandel i
tillatelsen til Petoro AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato
30.6.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
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11688

03.07.2017

Norsea Gas AS har overdratt en 0,326 % deltakerandel i
Endring i tillatelse
tillatelsen til Silex Gas Norway AS AS. Iht. skjøte er
gjennomføringsdato 30.6.2017 og virkningsdato 1.1.2017.

11690

03.07.2017

Norsea Gas AS har overdratt en 0,797 % deltakerandel i
Endring i tillatelse
tillatelsen til Solveig Gas Norway AS. Iht. skjøte er
gjennomføringsdato 30.6.2017 og virkningsdato 1.1.2017.

12025

30.11.2017

Dok. Nr 10234, 10084, 11346 inngår i krysspant. Olje og Andre meldinger
energidepartementet har i brev av 13.11.2017 gitt
samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd
til at pantsettelsen kan utgjøre et såkalt krysspant, det vil
si at tidligere pantsatte tillatelser pantsettes for hele
finansieringen.

12062

20.12.2017

CapeOmega AS pantsetter sin 3.19900 % deltakerandel i Heftelse
utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda
Banken AB (publ). Pantobligasjon stor NOK 10 000 000
000, skriver ti milliarder norske kroner. Pantsetter har ikke
rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av
pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.
Olje- og energidepartementet har i brev av 11.12.2017 og
13.12.2017 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven §
6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.

12120

20.12.2017

Krysspant - Dok nr. 10748, 10773, 11465 og 120215 er
slettet som følge av sletting av pantsettelse i dok nr
11346, 10234 og 10084.

12188

21.12.2017

Pantobligasjon pålydende NOK 1 120,000,000 skriver
Sletting av heftelse
norske kroner en milliard et hundre og tyve millioner, hvor
CapeOmega AS pantsetter en 1.67800 % deltakerandel i
utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda
Banken AB (publ) datert 27.11.2015 (dok.nr.: 10234) er
slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda
Banken AB (publ) foreligger datert 20.12.2017.Slettingen
ble dagbokført 20.12.2017.

12189

21.12.2017

Pantobligasjon pålydende NOK 1 120,000,000 skriver
Sletting av heftelse
norske kroner en milliard et hundre og tyve millioner, hvor
CapeOmega AS pantsetter en 0.98300 % deltakerandel i
utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda
Banken AB (publ) datert 30.11.2015 (dok.nr.: 10084) er
slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda
Banken AB (publ) foreligger datert 20.12.2017.Slettingen
ble dagbokført 20.12.2017.

12190

21.12.2017

Pantobligasjon pålydende NOK 1 600,000,000 skriver
norske kroner en milliard seks hundre millioner, hvor
CapeOmega AS pantsetter en 0.30400 % deltakerandel i
utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda
Banken AB (publ) datert 21.12.2016 (dok.nr.: 11346) er
slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda
Banken AB (publ) foreligger datert 20.12.2017.Slettingen
ble dagbokført 20.12.2017.
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12312

25.01.2018

Pantobligasjon pålydende NOK 30 000 000 000 skriver
Sletting av heftelse
norske kroner tretti milliarder, hvor Solveig Gas Norway
AS pantsetter sin 24.756 % deltakerandel i
utvinningstillatelsen til fordel for The Law Debenture Trust
Corporation P.L.C. datert 30.10.2012 (dok.nr.: 6647), er
slettet. Samtykke fra panthaver The Law Debenture Trust
Corporation P.L.C. foreligger datert 8.12.2017.

12335

25.01.2018

Solveig Gas Norway AS pantsetter sin 25.553 %
Heftelse
deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for The Law
Debenture Trust Corporation P.L.C. Pantobligasjon stor
NOK 30 000 000 000, skriver norske kroner tretti
milliarder. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta
ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig
samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har
i brev av 11.10.2017 gitt samtykke i medhold av
petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et
såkalt krysspant.

12388

14.02.2018

CapeOmega AS har endret foretaksnavn til CapeOmega II Andre meldinger
AS med virkning fra dato 29.1.2018.

12456

06.03.2018

Njord Gas Infrastructure AS har endret navn til
CapeOmega AS fra 29.1.2018

Andre meldinger

12485

15.03.2018

Pantobligasjon pålydende NOK 10 000,000,000 skriver
norske kroner ti milliarder, EUR 1 500 000 000 skriver
euro en milliard femhundre millioner, GBP 1 000 000 000
skriver britiske pund en milliard, USD 2 000 000 000
skriver amerikanske dollar to milliarder, hvor Njord Gas
Infrastructure AS pantsetter sin 8,036 % deltakerandel i
utvinningstillatelsen til fordel for Norsk Tillitsmann ASA
datert 16.6.2011 (dok.nr.: 5822) er slettet. Samtykke fra
panthaver Nordic Trustee AS foreligger datert 13.3.2018.

Sletting av heftelse

12500

15.03.2018

CapeOmega AS pantsetter sin 8,03600 % deltakerandel i Heftelse
utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda
Banken AB (publ). Stor NOK 10 000 000 000, skriver
norske kroner ti milliarder. Pantsetter har ikke rett til å
overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte
objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og
energidepartementet har i brev av 22.1.2018 gitt
samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd.
Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.

12525

15.03.2018

CapeOmega II AS har overdratt sin 3.19900 %
Endring i tillatelse
deltakerandel i tillatelsen til CapeOmega AS. Iht. skjøte er
gjennomføringsdato 15.3.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
Panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) har
samtykket til overdragelsen i erklæring datert 15.3.2018

12714

07.05.2018

RWE Dea Norge AS har endret foretaksnavn til DEA Norge Andre meldinger
AS med virking fra 13.3.2015.

12751

16.05.2018

Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy
AS fra 16.5.2018.
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13086

31.05.2018

DEA Norge AS har overdratt sin 0.08100 % deltakerandel i Endring i tillatelse
tillatelsen til CapeOmega AS. Iht. skjøte er
gjennomføringsdato 31.5.2018 og virkningsdato 1.1.2018.

13109

31.05.2018

CapeOmega AS pantsetter sin 0.08100 % deltakerandel i Heftelse
utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda
Bank AB (publ). Stor NOK 10 000 000 000, skriver norske
kroner ti milliarder. Pantsetter har ikke rett til å overdra
eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt
uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og
energidepartementet har i brev av 29.5.2018 gitt
samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd.
Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.

13633

13.12.2018

Infragas Norge AS pantsetter sin 5.00600 % deltakerandel Heftelse
i transportsystemtillatelsen til fordel for Skandinaviska
Enskilda Banken AB (publ). Stor NOK 12 000 000 000,
skriver Twelve billion Norwegian kroner. Pantsetter har
ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser
av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.
Olje- og energidepartementet har i brev av 12.12.2018
gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første
ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.

13746

24.01.2019

Infragas Norge AS og CapeOmega Hjelpeselskap AS har
fusjonert den 13.12.2018. Alle eiendeler i Infragas Norge
AS er ved fusjonen overtatt av CapeOmega Hjelpeselskap
AS.

Andre meldinger

13767

24.01.2019

CapeOmega Hjelpeselskap AS og CapeOmega AS har
fusjonert den 15.12.2018. Alle eiendeler i CapeOmega
Hjelpeselskap AS er ved fusjonen overtatt av CapeOmega
AS.

Andre meldinger

14161

26.06.2019

Pantobligasjon pålydende NOK 10 000 000 000 skriver ti
milliarder norske kroner, i CapeOmega AS sin 3.19900 %
deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert
20.12.2017 (dok.nr.: 12062) er slettet. Samtykke fra
panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
foreligger i brev datert 26.6.2019

Sletting av heftelse

14162

26.06.2019

Pantobligasjon pålydende NOK 10 000 000 000 skriver ti
milliarder norske kroner, i CapeOmega AS sin 8.03600 %
deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert
15.3.2018 (dok.nr.: 12500) er slettet. Samtykke fra
panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
foreligger i brev datert 26.6.2019

Sletting av heftelse

14163

26.06.2019

Pantobligasjon pålydende NOK 10 000 000 000 skriver ti
milliarder norske kroner, i CapeOmega AS sin 0.08100 %
deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert
31.5.2018 (dok.nr.: 13109) er slettet. Samtykke fra
panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
foreligger i brev datert 26.6.2019

Sletting av heftelse
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14164

26.06.2019

Pantobligasjon pålydende NOK 12 000 000 000 skriver tolv Sletting av heftelse
milliarder norske kroner, i CapeOmega AS (tidligere
Infragas Norge AS), sin 5.00600 % deltakerandel i
utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda
Banken AB (publ) datert 13.12.2018 (dok.nr.: 13633) er
slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda
Banken AB (publ) foreligger i brev datert 26.6.2019

14404

29.08.2019

CapeOmega AS pantsetter sin 16.32200 % deltakerandel i Heftelse
transportsystemtillatelsen til fordel for Danske Bank A/S.
Stor NOK 40 000 000 000, skriver norwegian kroner forty
billions. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta
ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig
samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har
i brev av 6.8.2019 gitt samtykke i medhold av
petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et
såkalt krysspant.

14868

19.12.2019

Pantobligasjon pålydende NOK 30 000 000 000 skriver
Norwegian kroner thirty billion, i Solveig Gas Norway AS
sin 25.553 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for The
Law Debenture Trust Corporation P.L.C. datert 15.1.2018
(dok.nr.: 12335) er slettet. Samtykke fra panthaver The
Law Debenture Trust Corporation P.L.C. foreligger datert
19.12.2019

14905

19.12.2019

Solveig Gas Norway AS pantsetter en 15.553 %
Heftelse
deltakerandel i tillatelsen til fordel for Skandinaviska
Enskilda Banken AB (publ) stor NOK 13 000 000 000,
skriver Norwegian kroner thirteen billion. Pantsetter har
ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser
av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.
Olje- og energidepartementet har i brev av 17.12.2019
gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første
ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.

14922

19.12.2019

Solveig Gas Norway AS har overdratt en 10 %
Endring i tillatelse
deltakerandel i tillatelsen til CapeOmega AS. Iht. skjøte er
gjennomføringsdato 19.12.2019 og virkningsdato
1.1.2019.

14935

20.12.2019

I forbindelse med at CapeOmega AS har økt sin andel i
Heftelse
tillatelsen med 10 % slik at andelen er 26.32200 %,
pantsettes økningen på 10 % til fordel for Danske Bank
A/S stor NOK 40 000 000 000, skriver Norwegian kroner
forty billions. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller
foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten
skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og
energidepartementet har i brev av 11.12.2019 gitt
samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd.
Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant

15186

22.01.2020

Solveig Gas Norway AS, i henhold til
generalforsamlingsvedtak av 9.1.2020, endret
foretaksnavn til Sval Energi AS.
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15682

18.12.2020

Pantobligasjon pålydende NOK 13 000 000 000 skriver
Sletting av heftelse
Norwegian kroner thirteen billion, i Solveig Gas Norway AS
sin 15.55300 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til
fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert
19.12.2019 (dok.nr.: 14905) er slettet. Samtykke fra
panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ref.
påtegning på pantedokument datert 16.12.2020

15727

18.12.2020

Sval Energi AS pantsetter sin 15.553 % deltakerandel i
Heftelse
transportsystemtillatelsen til fordel for DNB Bank ASA.
Pantobligasjon stor USD 840 000 000, skriver United
States Dollars Eight hundred and forty million. Pantsetter
har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere
pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke
fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av
15.12.2020 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven §
6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.

15936

13.04.2021

Sval Energi AS pantsetter sin 15.553 % deltakerandel i
Heftelse
transportsystemtillatelsen til fordel for Nordea Bank Abp,
filial i Norge. Pantobligasjon stor USD 12 500 000, skriver
United States Dollars Twelve million five hundred
thousand. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta
ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig
samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har
i brev av 9.4.2021 gitt samtykke i medhold av
petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et
såkalt krysspant.

16333

21.12.2021

Pantobligasjon med dokumentnummer 15936 er slettet.
Samtykke fra panthaver Nordea Bank Abp, filial i Norge
foreligger datert 10.12.2021.

Sletting av heftelse

16344

21.12.2021

Pantobligasjon med dokumentnummer 15727 er slettet.
Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger datert
7.12.2021.

Sletting av heftelse

16401

21.12.2021

Sval Energi AS har overdratt sin 15.553 % deltakerandel i Endring i tillatelse
tillatelsen til Hav Energy NCS Gas AS. Iht. skjøte er
gjennomføringsdato 21.12.2021 og virkningsdato
1.1.2021

16406

21.12.2021

Hav Energy NCS Gas AS pantsetter sin 15.553 %
Heftelse
deltakerandel i transportsystemtillatelsen til fordel for
Nordea Bank Abp, filial i Norge. Stor NOK 5 500 000 000,
skriver norske kroner Fem milliarder fem hundre millioner.
Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere
pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke
fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av
15.12.2021 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven §
6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
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