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1. Innledning  !
1.1 Bakgrunn for oppgave 
!
Avhandlingen vil gi en fremstilling av hvilke rettsregler som brukes i sikkerhetsreguleringen i norsk 
petroleumsrett. Jeg vil rette forkus på hva som er særegent for denne type regulering, og også belyse 
utviklingen av regelverket.  Jeg har valgt å ta spesielt for meg om forpliktelser knyttet til helse, 
miljø og sikkerhet i rettighetshavergruppen blir ivaretatt godt nok på norsk sokkel. !
Næringen har vært den største bidragsyteren til den velferden Norge har utviklet i løpet av de tiår 
siden man oppdaget olje. Etter hvert som kunnskapen om miljø og skadelige utslipp har blitt større, 
har dette også ført til forandringer ved utvinningen av petroleum. !
Olje- og gassvirksomheten er i dag i en annen fase enn den var for ti år siden. I løpet av den siste 
tiårsperioden har leteaktiviteten økt, de åpnede områdene på sokkelen er blitt mer modne og 
eksisterende felt har blitt eldre. Kostnadsnivå og oljepris har økt betydelig og aktørbildet har blitt 
mye bredere. Denne utviklingen har også sine utfordringer for petroleumsnæringen og ikke minst 
for regelverket, noe denne avhandlingen vil ta for seg.  !
!
1.2 Akutalitet  
!
Petroleumsnæringen er en av de viktigste næringene i landet. Det er også en næring preget av høyt 
risikopotensial for skade på mennesker, miljø og materielle verdier. Etter Alexander Kielland-
ulykken i 1980 har det vært enighet hos myndighetene og i næringen om at denne virksomheten må 
drives med lavest mulig risiko for skader og ulykker. Olje- og gassvirksomheten er i en annen fase 
enn for ti år siden. Kostnadsnivået er vesentlig høyere. Den teknologiske utviklingen har gått 
videre. De åpnede områdene er blitt mer modne, produserende felt har blitt eldre, leteaktiviteten har 
økt betydelig. Mange flere oppstrømsselskaper er involvert i virksomheten, aktørbildet har blitt 
bredere. Forventningene til framtidige priser på olje og gass har økt. Det er et nasjonalt mål å få 
mest mulig verdier ut av eksisterende felt. Hver ekstra prosent i utvinningsgrad øker inntektene fra 
norsk sokkel med flere hundre milliarder kroner.  1
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!
Sikkerheten i petroleumsvirksomheten omtales som et eget tema i St. Meld. 29 (2010-2011) - Felles 
ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv. Hovedbudskapet i meldingen er at HMS-regimet 
fungerer godt – med sterk vektlegging av kontinuerlig forbedring, virksomhetenes eget ansvar, et 
helthetlig regelverk, en aktiv og kompetent tilsynsmyndighet og et godt partssamarbeid. Det har 
over tid vært en jevn forbedring i sikkerhetsnivået i norsk petroleumsvirksomhet, men det har også 
de siste årene fremkommet indikasjoner som tyder på at det ikke er like god forbedring på alle 
områder. Samtidig viser flere alvorlige hendelser og nesten-ulykker, internasjonalt og nasjonalt, det 
store risikopotensialet som er knyttet til petroleumsvirksomheten. !
Petroleumstilsynet har de siste år avdekt en rekke mangler ved rettighetshavernes oppfølging og 
interne krav rundt utfordringer knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Med en petroleumsnæring i 
fremmasj og utvikling kan det by på utfordringer. Det dukker stadig opp nye forhold ved miljø, 
teknologi, geografi og arbeidsforhold som må tas hensyn til. I tillegg er det åpnet for nye områder i 
Barentshavet, som med sin nordlige beliggenhet har andre utfordringer knyttet til miljø, klima og 
kompetanse.  !
Samtidig vet vi av debatten i media de siste årene at mange i næringen peker på at Norge sitt 
særegne norske regelverk byr på utfordringer. Mange mener dette særegne regelverket koster mer 
enn det gir igjen, og særlig er det en problemstilling for de mindre rettighetshaverne som ikke har 
like mye kapital som de større. Næringen mener kostnadsboomen som skyldes høye krav til 
sikkerhet på norsk sokkel skaper store utfordringer for oljeselskapene, og at man må se på 
nyttevurdering av dyre sikkerhetstiltak på sokkelen. !
Et mer nøye innblikk i hvordan rettighetshavergruppen tilpasser seg norsk regelverk, spørsmål om 
HMS-forpliktelser er ivaretatt godt nok av de nye rettighetshaverne, og om det norske regelverket er 
er robust nok for de utfordringen vi går i møte er relevante problemstillinger for denne 
avhandlingen. !
1.3 Regelverket og rettighetshaversgruppens ansvar 
!
Regelverket rundt petroleumsvirksomhet er et stort og sammensatt regime som er avhengie av godt 
samspill og tillitt mellom myndigheter, rettighetshavere, aktører, arbeidstakere og organisasjoner.  !
I Norge har man i dag et eget, helhetlig HMS-regelverk for petroleumsvirksomheten. 
Rammeforskriften med fire utfyllende forskrifter er særlig relevante. Tradisjonen for partssamarbeid 
på nærings- og virksomhetsnivå er en grunnleggende forutsetning for reguleringsstrategien som er 
valgt. Det norske systemet er bygget på en tankegang om at det er virksomhetene, og ikke 
forvaltingen, som er ansvarlig for en sikker drift. Internkontrollprinsippet er et resultat av denne 
tankegangen, og har hatt betydning for utformingen av både regelverk og tilsynsvirksomhet. Dette 
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fører oss til et annet viktig kjennetegn ved regelverksutviklingen, nemlig overgangen fra et detaljert 
til et funksjonelt utformet regelverk. I et funksjonelt regelverk beskriver kravene hva som skal 
oppnås, ikke hvilke konkrete metoder som skal brukes. Det er både fordeler og ulemper ved et 
funksjonelt regelverk, og vurderingen av det funksjonelle regelverket vil være sentralt gjennom 
oppgaven. !
Petroleumsaktiviteter er kostbare og risikofylt å drive, få selskap har derfor de nødvendige 
finansielle forutsetninger for å påta seg slikt alene. Det vanlige for petroleumsvirksomhet over hele 
verden er at flere selskap går sammen om uvinningen av petroleum. Selskapene deltar da med ulike 
andeler i utvinningstillatelsen de har fått av myndighetene, i Norge skjer det gjennom 
konsesjonsordningen som utføres av Olje- og energidepartementet.  !
Samlebegrepet helse, miljø og sikkerhet som brukes i petroleumsvirksomheten (HMS-begrepet) 
favner vidt ved at det er forankret i åtte lover og dekker hensynet til mennesker, miljø og 
økonomiske verdier.  I petroleumsvirksomhet gjelder begrepet både alle de faktorer i 2

arbeidssituasjonen som kan ha innvirkning på arbeidstakernes fysiske og psykiske hele og velfed jf 
arbeidsmiljøloven. I tillegg til sikkerhet for den enkelte, omfatter også begrepet sikkerhet og miljø i 
petroleumslovens forstad, da inkludert sikkerhet for de økonomiske verdier som inntreninger og 
fartøy representerer.  3

!
Avhandlingen tar for seg HMS-forpliktelser i rettighetshavergruppen.  En rettighetshavergruppe har 
alltid en operatør. Etter lov om petroleumsvirksomhet  (petrl.) bestemmer Olje- og 4

energidepartementetn hvem som skal være operatør jf. petrl. § 3-7. Operatøren forestår 
virksomheten på vegne av rettighetshavergruppen, dvs. at det er operatøren som forbereder, foreslår 
og gjennomfører utbyggingen.  !
Rettighetshaver er den som er tildelt rettigheter etter den enkelte tillatelse jf. petrl. § 1-3, og har det 
overordnede ansvaret for å drive petroleumsvirksomheten på en forsvarlig måte. 
!
1.4 Problemstilling og avgrensning 
!
Jeg vil avgrense oppgaven mot hvordan rettighetshavergruppen følger opp  det funksjonsbaserte 
regelverket gjennom samarbeidet og forholdet internt i rettighetshavergruppen, her vil blant annet 
samarbeidsavtalen som regulerer forholdet mellom rettighetshaverne være sentral. !
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Oppgaven vil først gå litt dypere inn i dagens regelverk da det er relevant for å skjønne hvordan 
regimet fungerer. Jeg vil også ta for meg utviklingen av næringen som også har hatt sentral 
betydning for endringer i regelverket. Her er petroleumsloven og arbeidsmiljøloven viktige 
grunnormer for et regelverk som  i stor grad baserer seg på ulike forskrifter, samarbeid, stadarder og 
internkontroll. !
Særlig relevant vil utviklingstrekk innenfor petroleumsvirksomheten som økt internasjonalisering, 
flere og mindre aktører på norsk sokkel, press på lønnsomhet og mulig press på partssamarbeidet 
være.  Og om dette er med på å svekke det norske funksjonrettede HMS-regelverket, eller om det er 
robust nok som i dag.  !
Jeg vil også drøfte om et funksjonsbasert regelverk reiser også spørsmål i forhold til 
legalitetsprinsippet. Disse spørsmålene vil jeg komme inn på i slutten av oppgaven. Av fare for ”å 
sprenge” oppgaven vil disse spørsmålene ikke drøftes i den utrekning de egentlig fortjener, men jeg 
ser det som relevant å se på spørsmålene som reiser seg og kort redegjøre for dem. !
Myndighetenes tilsynsmyndighet er også en del av avhandlingen, og også se på hvordan de 
opplever utviklingen og utfordringene i næringen knyttet til regelverket. Samarbeid mellom 
myndighetene og næringen er viktig. De senere år er det foreslått en del detaljkrav fra 
myndighetenes side som næringen har vært prinsippielt uenig i grunnet prinsippet om at det er 
næringen som selv gjennom funksjonskrav skal finne til de beste løsningene.  !
Petroleumstilsynet har de siste årene gitt pålegg til mindre rettighetshavere og 
rettighetsgavergrupper som går på både hådtering av risiko og dokumentasjonssystem. 
Avhandlingen vil se på ulike hendelser hvor petroleumstilsynet har gitt pålegg til rettighetshavere 
for mangler rundt eget internt regelverk om HMS. !
I arbeidet med avhandlingen har jeg også gjennomført intervjuer med jurister og ansatte i Norsk olje 
og gass om hvordan de oppfatter regelverket fra næringens side.  Disse intervjuene og en 
omfattende spørreundersøkelser som er gjort på området fra før av vil være relevant i kapittlet om 
hvordan næringen opplever regelverket.  !
Jeg vil til slutt komme med en vurdering om regimet i dag kan ses på som robust nok, og om 
rettighetshavergruppen følger de krav som er vedtatt. !!
2. Regelverket rundt HMS i Rettighetshavergruppen 
!
Rettighetshavergruppen består av flere aktører. Ofte flere rettighetshavere og en operatør. Disse har 
gjennom konsesjonsrunder fått tildelt uvinningstillatelse eller også kalt lisens til å drive  
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undersøkelse, prøveboring og utvinning av petroleumsforekomster innen det geografiske området 
tillatelsen gjelder for. Rettighetshaver blir eier av den petroleum som produseres jf. petrl. § 3-3 (3)  !
Etter at selskapene har sendt inn søknader setter Olje- og Energidepartementet (OED) sammen 
rettighetshavergrupper som da gis utvinningstilatelse i fellesskap. Som vilkår for tildeling av 
utvinningstillatelsen skal rettighetshaverne inngå avtaler av bestemt innhold seg i mellom jf. petrl § 
3-3 (4). De avtaler det her snakkes om er samarbeidsavtalen og regnskapsavtalen. Kongens ensidige 
rett etter petrl. § 3-3 (4) til å til å fastsette innholdet gjør det klart at samarbeidsavtalen er et 
konsesjonsvilkår, og ikke bare en avtale i privatrettslig forstand.  5

!
2.1 Historisk utvikling av regelverket 
!
Petroleumsproduksjon tok til for første gang i Norge i 1971. Og første lov rundt rettslig regulering 
av oljeproduksjon kom allerede i 1963, da kontinentalsokkelloven  ble vedtatt. Reguleringen her var 6

vag, da man ikke viste hvordan utviklingen og problemstillinger rundt petroleumsproduksjon ville 
utvikle seg. I etterkant av denne loven ble det gitt en rekke forskrifter som tok for seg utfordringer 
som etterhvert dukket opp.  !
Forskriftverket utviklet seg og man fikk en bedre oversikt over de utfordringene som fantes 
innenfor sektoren. Etterhvert ble kontinentalsokkelloven erstattet med en egen petroleumslov.  Her 7

prøvde man å få ned i lovs form det som var vedtatt i forskrifter og resolusjoner.  Enda var det 
mange forskrifter som var gitt med hjemmel i andre lover. Det var derfor behov for å prøve og 
sammenfatte dette i en mer oversiktelig lov. Det var utgangspuktent for utformingen av den 
petroleumsloven som vi har i dag, og også for de sikkerhetsregelene som over tid har utviklet seg.  8

!
2.2 Grunnleggende prinsipper 
!
Petroleumslovgivningen er i dag sammensatt av et omfattende regelverk. Kontinentalsokkelloven 
slo fast tre viktige prinsipp som har vært rådende i norsk petroleumsrett siden; for det første 
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tilkommer de undersjøiske naturforekomster på norsk kontinentalsokkel den norske stat,  videre kan 9

myndighetene gi tillatelse til å utnytte eller utforske disse og endelig har myndighetene fullmakt til 
å gi nærmere regler om utforskning og utnytting av disse forekomstene.  10

!
Grunnlaget for petroleumsvirksomheten er altså den statlige eiendomsretten. Statlig eierskap 
medfører at det er staten som må stå for forvaltningen av ressursene. Det innebærer at 
myndighetene må fastsette klare retningslinjer og vilkår for undersøkelse etter og utvinning av 
forekomstene, på hvilken måte og i hvilket tempo dette skal skje. Den utøvende makt i denne 
sammenheng er lagt til Regjeringen som må stå til ansvar overfor Stortinget. Utøvelsen av 
forvaltningsmyndigheten foregår i hovedsak i departementene, men også til en viss grad i 
direktoratene.  !
Et annet grunnleggende viktig prinsipp er ”Føre-var-prinsippet”.”Føre-var-prinsippet” er et sentralt 
og mye referert prinsipp i miljøpolitikken, internasjonalt og i Norge. Den mest brukte definisjonen 
er formulert i Rio-erklæringen om miljø og utvikling fra 1992: ”For å beskytte miljøet skal statene i 
stor utstrekning bruke føre-var-prinsippet i henhold til sine muligheter. Der hvor det foreligger 
trussel om alvorlig eller uopprettelig skade, skal ikke mangel på fullstendig vitenskapelig visshet 
kunne brukes som begrunnelse for å utsette kostnadseffektive tiltak for å hindre miljøforringelse.”   11

!
Rettsprinsipper er i dag ikke rettslig bindende, men må betraktes som rettningslinjer. De er normer 
som ikke gir oss direkte svar på de rettspørsmål som skal løses, men gir føringer på momenter som 
bør tas med i betrakningen ved løsning på spørsmål.  12

!
Andre rettskildespørsmål som går mer inn i problemstillingen for avhandlingen ser jeg som mest 
hensiktsmessig å behandle fortløpende under avhandling. 

!
2.3 Beskrivelse av regelverket	

!
Rettsregler relatert til sikkerhet i petroleumsvirksomhet kommer til utrykk både gjennom lover og 
forskrifter, og også er veildeninger til disse svært relevant. Vi skiller ofte mellom generell og 
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individuell normering i form av rettsregler. Den generelle normering skjer ved lovgivning og såkalte 
funksjonskrav. Mer detaljerte krav kan tenkes å følge av individuelle krav til aktørene som blant 
annet kan være tilsynsmyndighetenes vedtak om pålegg, godkjennelser eller dispensasjoner. Slike 
vedtak er rettslig bindende på linje med lov og forskrift – forskjellen er at de som utgangspunkt bare 
retter seg til den aktuelle aktør.  13

!
Veiledningen relatert til sikkerhet innen petroleumsvikrsomhet blir utformet av Petroleumstilsynet, 
de har også oppgaven i å føre tilsyn med sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø jf. vedtak om 
opprettelse av Petroleumstilsynet.  14

!
Jeg skal nå videre ta for meg kort hvordan lovgivningen og regelverket er bygget opp ved å gå inn i 
lovgivningen, forskrifter, veiledninger og viktige prinipper. Noe som er viktig for å skjønne 
oppbygning og utviklingen av regelverk rundt petruleumssikkerhet.  

2.3.1 Innholdet i regelverket 

!
Det er særlig petroleumsloven (ptrl.)  og arbeidsmiljøloven (aml)  som er interessante for 15 16

oppgaven. !
I tillegg finnes det et omfattende forskriftsverk (HMS-forskriftene). HMS-forskriftene ble 
utarbeidet i fellesskap mellom Oljedirektoratet, Statens Forurensningstilsyn og Statens Helsetilsyn.  !
I det følgende vil jeg ta for meg en kort generell oversikt om hvordan lovgivningen har utivklet seg 
og hvordan regelverket i dag er bygget opp rundt spørsmål som går på helse, miljø og sikkerhet. 
Utviklingen av regelverket er viktig for å forstå hvilke prinsipper som ligger til grunn for det 
regelverket vi i dag har utviklet.  

2.3.2 Innholdet i petroleumsloven om HMS 

!
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Loven er generelt utformet for petroleumsvirksomheten og gjelder for virksomheten i alle faser. 
Formålet  til petroleumsloven er at petroleumsressurssene skal forvaltes i et langsiktig perspektiv 17

slik at det kommer hele det norske samfunnet til gode, herunder skal det ”gi landet inntekter og 
sikre velferd, sysselsetting og et bedre miljø, styrke norsk næringsliv og industriell utvikling”. Den 
inneholder ikke detaljregler, men gir uttrykk for hovedprinsipper. Disse bærer preg av å være 
skjønnsmessige.  !
Petroleumsvirksomhet er en næring som i stor grad styres av myndighetene ved at det kreves 
tillatelser for undersøkelse, utvinning og produksjon. Siden staten er eier av 
petroleumsforekomstene,  er loven også utformet slik at den vil være nyttig uansett politisk klima.  18

Som eksempel på dette kan petrl. § 4-1 nevnes, hvor det kreves at det i petroleumsvirksomheten 
skal kun forekomme ”forsvarlig utvinning”. Begrepet er en rettslig standard hvis innhold kan endres 
over tid, og kan tolkes og forstås slik at det også til en hver tid er i samsvar med gjeldende politikk. 
Denne bestemmelsen kan defineres som petroleumslovens ”bærekraftig utvinning-prinsipp”. 
Tanken bak utvinningen er at man skal produsere mest mulig petroleum på en best mulig måte. Det 
må skje i samsvar med forsvarlige tekniske og sunne økonomiske prinsipper. I samme kategori som 
petrl. § 4-1 finner vi også petrl. § 4-9 annet ledd (forsvarlig drift av oppstrøms gassrørledningsnett). 
  
Kapittel 9 som i dagens petroleumslov omhandler særskilte krav til sikkerhet er nytt i loven fra 
1996, innhold om sikkerhet var i tidligere lov å finne spredt i kapitlet om alminnelige 
bestemmelser.   I dag er bestemmelsene om sikkerhet å finne i ett kapitell i petroleumsloven.  19

Kapitlet omhandler særskilte krav til sikkerhet i petroleumsvirksomheten. Det påpekes også av 
lovutvalget at kapitlet må ses i sammenheng med loven forøvrig, og særskilt til petrl § 10-1 som 
inneholder generelle krav til forvarlig petroleumsvirksomhet.  20

De overordnet generelle krav til sikkerhet innen petroleumsvirksomhet finner vi i petrl. § 9-1.  I 
forarbeidene kommer det frem at departementet anser det som hensiktsmessig at prinsippet om at: 
”deltakerne i petroleumsvirksomheten i tilstrekkelig grad prioriterer sikkerhetsmessige forhold når 
virksomheten for øvrig tilpasses den teknologiske utviklingen. Det skal arbeides aktivt for at det til 
enhver tid kan opprettholdes og utvikles et høyt sikkerhetsnivå.”  21

!
Petrl. § 10-1 er litt mer konkret på hvilke krav som forutsettes for en forsvarlig petroleumsvirksom: 
”Petroleumsvirksomhet etter denne lov skal foregå på en forsvarlig måte og i samsvar med 
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gjeldende regelverk for slik petroleumsvirksomhet. Petroleumsvirksomheten skal ivareta hensynet 
til sikkerhet for personell, miljø og de økonomiske verdier innretninger og fartøyer representerer, 
herunder driftstilgjengelighet”. Det fremgår at sikkerhetsbegrepet under petroleumsloven skal 
forstås vidt, og at begrepet omfatter tiltak til forebyggelse av skader på personell, miljø og 
økonomiske verdier, herunder tiltak for opprettholdelse av produksjons- og transportregularitet.  22

!
Petroleumsloven er en av flere hjemmelslover til aktivitetsforskriften og de andre HMS- 
forskriftene. I petrl. § 10-18 er det hjemmel til å gi forskrifter.  !
De fleste bestemmelsene i petroleumsloven er generelle krav som forutsetter mer spesifikke krav fra 
forskrifter. Av forarbeidene kommer det også frem at denne bestemmelsen også skal gjelde        
”anerkjente normer”, med det menes blant annet krav og spesifikasjoner som fremkommer i 
veiledninger og standarder m.v som er internasjonalt og nasjonalt anerkjent innen et fagområde.  
”Anerkjente normer” er et innarbeidet begrep i sikkerhets- og arbeidsmiljølovgivningen.  23

!
Lovgivningen er i stor grad lagt opp slik at den skal kunne tilpasse seg endringer i samfunnet og 
utviklingen av næringen. Generelle krav som ”høyt sikkerhetsnivå” og ”forsvarlig måte” er ikke 
presise krav, det fordi sikkehetsnivået utvikler seg i takt med blant annet uvikling av teknologi. 
Derfor er det vanskelig å sette presise krav når vi ser at forholdene i næringen hele tiden er i 
endring. Forskriftene og særlig veiledningene gitt i tilknytning loven er defor viktige kilder.  

2.3.3 Innholdet i arbeidsmiljøloven 

!
Som utgangspunkt kommer arbeidsmiljøloven  til anvendelse på petroleumsvirksomhet, herunder 24

virksomhet på de permanent plasserte innretningene, på den norske kontinentalsokkelen, jf. aml. § 
1-3 og også landanlegg som nevnt i aml. § 6 bokstav e. Arbeidsmiljøloven regnes i likhet med 
petroleumsloven som en av hjemmelslovene til de sentrale forskriftene om helse, miljø og sikkert i 
tilknytning petroleumsvirksomhet. !
Som tidligere nevnt er lovgivning når det gjelder sikkerhet innen petroleumsvirksomhet vanskelig å 
regulerer i detaljer, siden det hele tiden er en næring som er i utvikling. Historisk har det vært 
diskusjoner om hvordan arbeidsmiljølovgivningen skulle gjelde petroleumsvirksomhet. Mange 
mente at den gamle arbeidsmiljøloven ikke burde gjelde petroleumsvirksomhet. Begrunnelsen var at 
den nettopp var for detaljert og det var en generell skepsis til den sentrale rollen verneombudet ville 
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få. Gjennom Kongelig resolusjon av 24. juli 1977 ble imidlertid loven gjort gjeldende for faste 
installasjoner på norsk sokkel. !
Utviklingen av det offshoreregimet vi har i dag har vært i utvikling. Internkontrollprinsippet som vi 
skal gå nærmere inn på senere er et prinsipp som ble utviklet og tatt med i ny arbeidsmiljølov. 
Nettopp med bakgrunn i at det ikke skulle være så detaljerte krav til en næring som stadig var i 
utvikling. Her ønsket man mer funksjonrettede regler og mindre detaljregulering. Større frihet blant 
aktørene til å utvikle individuelle løsninger tilpasset ulike aktører til det beste for sikkerheten.  !
Med revisjonen av arbeidsmiljøloven i 2005 ble kravene til risikobasert sikkerhetsstyring som 
ligger i HMS-forskriften lagt inn i selve lovteksten i den nye arbeidsmiljøloven § 3-1 (1): ”For å 
sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for 
at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal 
gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte” og (2 c); ”en skal kartlegge farer og 
problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og 
iverksette tiltak for å redusere risikoen”. !
Endringen i arbeidsmiljøloven har gitt oss en mer felles normering av petroleumsvirksomhet på 
land og offshore. Og vi ser at det gjennom erfaring og samarbeid med aktører på land og offshore 
har utviklet seg et risikobasert regelverk som stiller krav til internkontroll. At regelverket er 
risikobasert vil si at det er mange ulike risikofaktorer som påvirker helheten, og at også samspillet 
mellom de er viktig. Det følger av regelverket at den ansvarlige må vurdere risikoen ved 
gjennomføringen av den enkelte aktiviteten og for helheten. Aktørene må altså gjøre en systematisk 
vurdering av risikoforholdene som er knyttet til hver enkelt aktivitet.  25

!
Både petroleumsloven og arbeidsmiljøloven har rettskildemessig betydning i forhold til oppgavens 
del om særtrekk ved lovgivingen. Begge lovene er generelt utformet og bærer preg av å ha 
”fanebestemmelser”. Det som er av betydning og kan gi veiledning finnes i formålsparagrafene og 
bestemmelsene om definisjoner, samt også de nevnte bestemmelser som gir uttrykk for 
hovedprinsipper. !
2.3.4 Forskrifter og veiledninger gir viktige funksjonskrav 

!
Som tildigere nevnt er forskriftene som er gitt innefor rammen av loven viktig for sikkerhetskrav 
innen petroleumsvirksomhet. Både petroleumsloven og arbeidsmiljøloven er gunnlaget for 
forskriftene. Rammeforskriften er særlig sentral, fastsatt ved Kongelig resolusjon 12. februar 2010 
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med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern.  Denne 26

fastsetter grunnleggene sikkerhetskrav og organisering av petroleumsvirksomhet. I tillegg til denne 
finnes det fire andre sentrale forskrifter som danner grunnlaget for et relativt omfattende HMS-
regelverk innen petroleumsvirksomhet.  27

!
Mange av bestemmelesene i regelverket er utformet som såkalte funksjonskrav, det er derfor 
utformet veiledninger til de nevnte forskriftene. Funksjonskrav er ikke detaljreguleringer om 
hvordan man skal oppnå forsvarlige sikkerhet, det angir mer hva målet er. Petroleumstilsynet sier at 
funksjonskravene stiller krav til de ulike sidene, egenskapene eller kvalitetene som et produkt, en 
prosess eller en tjeneste skal ha. Kravet uttrykker det produktet, prosessen eller tjenesten skal gi 
som resultat, det tilsynsmyndighetene vil oppnå med kravet. Dermed må den enkelte aktør fastlegge 
hvordan virksomheten konkret skal møte myndighetskravene.  28

!
Eksempel på et såkalt funksjonskrav finner i blant annet i Innretningsforskriften § 29: ”Der det 
brukes passiv brannbeskyttelse, skal denne utformes slik at den gir aktuelle konstruksjoner og utstyr 
tilstrekkelig brannmotstand med hensyn til bæreevne, integritet og isolasjonsevne under en 
dimensjonerende brann.” Dette er et typisk mål, uten detaljerte krav på hvordan det skal oppnås. 
Men som vi ser i veiledningen til forskriften står det ramset opp en rekke standarder som kan brukes 
for å oppfylle kravene i loven og forskriften: ”For å bestemme en konstruksjons brannmotstand, bør 
prøvemetodene i standardene ISO 834, ISO 3008, ISO 3009 og NT Fire 021 brukes. For å 
bestemme passiv brannbeskyttelsesmaterialers evne til å motstå jetbranner, bør standarden ISO 
22899-1 Part 1 General requirements brukes.”   29

!
Det er som nevnt utarbeidet veiledninger til forskriftene. De ble sent på høring samtidig som 
forskriftene. Petroleumstilsynet anser veiledningene i dag som forarbeider til forskriftene. 
Veiledningene er ikke skriftlige, i den forstand at de publiseres som stortingsdokument, men de 
publiseres på internett på Petroleumstilsynet egne hjemmesider.  Formen på veiledningene er noe 30

annerledes enn hva man er vant til i en vanlig Odelsting proposisjon eller NOU, da det ikke er 
innledende kapitler om høringen eller bakgrunn for denne. I veiledningene er det derimot gitt et 
generelt forord til alle forskriftene. I forordet er det gitt utfyllende kommentarer til spørsmål 
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vedrørende virkeområdet, hvem som er pliktsubjekt i de ulike forskriftene, og også gitt korte 
forklaringer på hva de ulike forskriftene inneholder. I selve veiledningen er det utarbeidet 
kommentarer til de bestemmelsene hvor det kan være uklarheter i ordlyd eller tvil om tolkning. 
Veiledningene inneholder forklaringer på hvordan de ulike bestemmelsene er ment å forstås og gir 
uttrykk for hva som ble drøftet under høringen. !
Eckhoff  har hevdet at forarbeider til forskrifter generlet som oftest har liten rettskildemessig vekt. 31

Det begrunnes med at de sjelden publiseres og derfor ikke er tilgjengelige for alle. Men innenfor 
petroleumsretten bør dette nyanseres noe. I petroleumsretten er det over tid utviklet en tradisjon for 
at regelverk gis i forskrifts form. Petroleumsloven uttrykker rammene for virksomheten, men den 
ytterligere reguleringen er gitt ved forskrifter. Dette har vært hensiktsmessig, med tanke på at 
regelverket da har hatt mulighet å følge den teknologiske utviklingen. Derfor er forarbeidene til 
forskriftene i petroleumsloven viktige rettskilder.  !
Også måten veiledningene er kommet i stand på og deres materielle innhold taler for at de bør anses 
som forarbeider og ha rettskildemessig betydning. Argumentene som oftest blir brukt mot er at de 
ikke publiseres og dermed ikke er tilgjengelige for alle. I forhold til disse veiledningene er ikke 
dette problematisk. Jeg mener publisering på forvaltningsorganets hjemmeside i dag kan likestilles 
med publisering i trykket papirutgave. I dag er internett et enkelt og vanlig sted å søke etter lover, 
forskrifter, forarbeider til formelle lover og lignende. I tilegg er forskiftene og veiledningene rettet 
mot profesjonelle aktører som også fikk uttale seg i høringsrunden, slik at noe forbrukerhensyn 
kommer ikke inn. Veiledninger har også blitt utarbeidet til de forskriftene som HMS-forskriftene 
avløste, slik at det er tradisjon for slike veiledninger innen petroleumsretten. 
Veiledningene henviser til standarder som anbefales for å oppfylle kravene gitt i forskifter. At slike 
henvisninger er inntatt taler også for at veiledningene bør tillegges vekt ved tolkning av en 
bestemmelse i forskriftene. Dette er også omtalt i St. meld. nr 46 (1997-1998) på side 71.  !
I rammeforskriften § 24 kommer det frem at når den ansvarlige bruker en norm som anbefales i 
veiledningen til en forskriftsbestemmelse som en måte å oppfylle forskriftens krav på innen helse-, 
miljø- og sikkerhetsområdet, kan den ansvarlige normalt legge til grunn at forskriftens krav er 
oppfylt.  Det kan være sedvaner eller kutymer i bransjen, krav og spesifikasjoner som framkommer 32

i andre dokumenter, så som industristandarder, som er internasjonalt og nasjonalt anerkjent innenfor 
et fagområde, for eksempel standarder som er utarbeidet i regi av CEN, CENELEC, ISO og IEC, 
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være normgivende. Det samme gjelder bransjestandarder utarbeidet i regi av NORSOK og API med 
flere.  33

!
Anbefalte løsninger følger i veiledningene til hver enkelt paragraf i forskriftene. Bruk av disse 
annerkjente normer er frivillig i den forstand at det kan velges andre tekniske løsninger, metoder 
eller fremgangsmåter, dersom den ansvarlige kan dokumentere at forskriftskravet er oppfylt. Det 
kommer også frem av ordlyden «bør» og «kan» når det henvises til anbefalte løsninger. !
Regelverket var mer detaljert før. Men med en samfunnsutvikling som stadig er i endring ønsket 
man et regelverk som var dynamisk. Dette for å unngå at den tekniske utvikling løper fra 
regelverket. Regelverket åpner for utvikling, og gir samtidig rom for fleksibilitet i den praktiske 
anvendelsen. Samtidig ansvarliggjør den aktørenes selvstendige ansvar for å planlegge og å 
gjennomføre virksomheten slik at sikkerhetsmålene nås. !
2.4 Aktørenes ansvar  
!
Jeg ser det hensiktmessig redegjøre for hvem som er aktørene i oppfølging av HMS-regelverket og 
hvem som har ansvar i ulike situasjoner. I regelverket omtaler man aktørene som enten ”operatør” 
eller ”rettighetshaver”. Det er da en av de som er pliktsubjektet. Avhandlingen vil nå gå videre inn 
på forholdet mellom aktørene og deres ansvar som rettighetshavergruppe. 
Etter petrl. § 10-6 plikter rettighetshaver og andre som deltar i petroleumsvirksomhet som omfattes 
av denne lov, å etterleve loven, forskrifter og enkeltvedtak gitt med hjemmel i loven gjennom 
iverksettelse av nødvendige systematiske tiltak. !
Operatøren er etter petrl. § 1-6 bokstav k definert som: ”den som på rettighetshavernes vegne 
forestår den daglige ledelse av petroleumsvirksomheten. ” 
Rettighetshaver er definert i petrl. § 1-6 bokstav j , og omfatter både fysisk og juridiske person(er) 
og innehar tilatelse til undersøkelse, utvinning, transport eller utnyttelse i medhold av loven, enten 
dette er den enkelte rettighetshaver eller gruppe av rettighetshavere. Andre som deltar omfatter alle 
andre som ikke er rettighetshaver, det følger av forarbeidene.   34

!
Samarbeidsavtalen er også viktig for rettighetshavergruppen og et vilkår for å bli tildelt 
utvinningtilatelse jf. petrl. § 3-3(4). Samarbeidsavtalen regulerer forholdet i rettighetshavergruppen 
og har vært viktig for samarbeid og syneliggjøring av ansvarsforholdet i mellom rettighetshaver og 
operatør.  !
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Aktørene har et særskilt ansvar for å følge opp regelverket rundt helse, miljø og sikkerhet. 
Samarbeidet og kravene som stilles til aktørene er avgjørende for å drive en forsvarlig 
petroleumsnæring. !
Forsvarlig utvinning blir presentert i petrl. § 4-1: ”Utvinning av petroleum skal foregå på en slik 
måte at mest mulig av den petroleum som finnes i hver enkelt petroleumsforekomst, eller i flere 
petroleumsforekomster sammen, blir produsert. Utvinningen skal skje i samsvar med forsvarlige 
tekniske og sunne økonomiske prinsipper og slik at øding av petroleum eller reservoarenergi 
unngås. For å oppnå dette, skal rettighetshaver fortløpende vurdere utvinningsstrategi og tekniske 
løsninger og iverksette nødvendige tiltak.” Av ordlyden kan det se ut som bestemmelsen hjemler en 
nærmest ubetinget plikt til maksimal utnyttelse av petroleumsforekomstene, men samtidig er det 
vanskelig å trekke denne slutningen, ettersom det angis nærmere hensyn som skal vurderes mot 
dette. Det må imidlertid innfortolkes en målsetting om at mest mulig av de lønnsomme ressursene 
på norsk sokkel skal utnyttes på bakgrunn av den betydningen petroleumsvirksomheten har spilt for 
norsk økonomi og utviklingen av velferdssamfunnet. !
Petrl. § 4-1 fremstår som en pliktregel som retter seg både til rettighetshaverne og myndighetene 
ved at den gjelder i forbindelse med utvinning, tilegg som myndighetenes kompetanseutøvelse. 
Bestemmelsen må nok karakteriseres som en rettslig standard begrunnet i sin vage og 
skjønnsmessige uforming. I første punktum i bestemmelsen fremkommer målsetningene om at mest 
mulig av petroleumen skal produseres, mens andre punktum angir hvilke hensyn som må tas med i 
betraktningen av hvor langt en skal gå for å nå målsettingen.   Videre skal utvinningen skje i 35

samsvar med ”forsvarlige tekniske og sunne økonomiske prinsipper” og sett sammen med 
bestemmelsens første ledd er det klart at det må foretas en avveining mellom disse prinsippene og 
det å produsere mest mulig petroleum. Hensynene kan komme i konflikt med hverandre, særlig  
med tanke på utviklingen som har skjedd i petroleumsnæringen. !
 2.4.1 Operatørens ansvar 

!
Operatøren utpekes av olje- og energidepartementet med hjemmel i petrl. § 3-7 første ledd. Et 
eventuelt skifte av operatør må godkjennes av departementet jf  petrl. § 3-7 andre ledd, eller så kan 
departementet foreta skifte når særlige grunner tilsier det.  !
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Operatøren er den som på vegne av rettighetshavergruppen står for den daglige ledelsen av 
virksomheten i en tillatelse. Operatøren har et overordnet ansvar for at virksomheten foregår på en 
forsvarlig måte og i samsvar med gjeldende regelverk.  36

!
Formuleringen ”på vegne av” tolkes som at at operatøren opptrer som rettighetshavernes fullmektig. 
Operatørvervet har et større ansvar og et tillitsverv for rettighetshaverne i interessentskapet. Det 
fremgår videre av ordlyden at tillitsvervet i hovedsak består i å forestå forvaltningen av den daglige 
ledelse i interessentskapet. !
I tillegg har operatøren det overordnede ansvaret for helse, miljø og sikkerhet i 
rettighetshavergruppen. Av petrl. § 10-6 (1), og i rammeforskriftens § 5 (1), følger at operatøren 
skal sikre at krav som er gitt i HMS-lovgivningen etterleves.  !
Petrl. § 10-6 (2), gjennomført i rammeforskriftens § 5 (2) og (3) pålegger videre operatøren et 
”påse”-ansvar. ”Påse”-ansvaret innebærer at operatøren må sørge for at alle som utfører arbeid for 
ham etterlever kravene i HMS-regelverket. Operatøren har et særlig ansvar for at virksomheten 
samlet foregår på en forsvarlig måte og i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler. Herunder 
hører å etablere et styringssystem jf. petrl. § 10-6 (1), gjennomført i rammeforskriftens § 13, som 
skal inneholde den organisering og de prosesser, prosedyrer og ressurser som er nødvendige for å 
sikre etterlevelse av krav som er gitt i HMS- lovgivningen. De nærmere krav til styringssystemet 
fremgår av styringsforskriften. !
2.4.2 Rettighetshavers ansvar 

!
Rettighetshaverne skal legge forholdene til rette for operatøresns arbeid med virksomheten i 
tillatelsen å påse at operatøren oppfyller sine plikter. Også rettighetshaver må derfor kunne 
dokumentere tilstrekkelige ressurser og kompetanse for å kunne ta stilling til operatørens styring av 
HMS-området.   37

!
Rettighetshaver skal ivareta egne plikter etter enkeltbestemmelser i regelverket, og skal legge 
forholdene til rette for operatørens arbeid å påse at operatøren oppfyller sine plikter.  Rettslig 
grunnlag for dette finnes i petroleumsloven § 10-6 og rammeforskriften § 7 med videre utfyllende 
bestemmelser. Petrl § 10-6 lyder: ”Rettighetshaver og andre som deltar i petroleumsvirksomhet som 
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omfattes av denne lov, plikter å etterleve loven, forskrifter og enkeltvedtak gitt med hjemmel i 
loven gjennom iverksettelse av nødvendige systematiske tiltak.” !
Forarbeidene til petroleumsloven sier at begrepet “påse” er benyttet i forbindelse med 
rettighetshavers ansvar for å klargjøre at det i første rekke er den enkelte aktørs plikt å etterleve 
regelverket. Påse-ansvaret innebærer en plikt for rettighetshaverne til gjennom etablering av 
styringssystemer og gjennom tilsyn, å følge opp at deltakerne i virksomheten etterlever krav fastsatt 
i og i medhold av loven.  38

!
I tillegg har rettighetshaver ekstra påse-plikter som følger av petrl. § 10-6 2. ledd:  
”rettighetshaver å påse at enhver som utfører arbeid for seg, enten personlig, ved ansatte eller ved 
entrepenører eller underentrepenører, overholde bestemmelser gittt i eller i medlhold av denne 
lov”.    39

!
I rammeforskriften er det operatør som blir pliktsjubjektet. Operatøren har også slik som 
rettighetshaver etter petroleumsloven, en selvstendig plikt til å påse at alle som utfører arbeid for 
ham; entreprenører og underentreprenører, også oppfyller kravene som er gitt. Samtidig som det 
kommer frem i tredje ledd at rettighetshaver har en overordnet påse-plikt for å følge opp at operatør 
etterlever krav som er gitt i helse, miljø og sikkerhetslovgivningen.  40

!
Ansvarer for å påse at regelverket etterleves vil således være en generell og overordnet 
oppfølgingsplikt ved gjennomføring av petroleumsvirksomheten. Rettighetshaver plikt til å følge 
opp innebærer at rettighetshavare skal føre kontroll med at alle deltagere er kompetente og 
kvalifiserte til å drive petroleumsvirksomhet, og da både før og under kontraktsinngåelse samt ved 
gjennomføring av virksomheten. i tillegg utrykkes det at rettighetshaver skal føre kontroll med at 
innretninger og utstyr som tas i bruk, vedlikeholes i samsvar med gjeldene rammer for 
virksomheten. Men det er operatør som etter instruks fra de øvrige rettighetshaverne i tillatelsen 
som står for den daglige ledelse av virksomheten. Det er derfor operatør som har et særlig ansvar 
for at virksomheten samlet foregår på en forsvarlig måte og i henold til regelverk.  Det fremgår 41

også  av bestemmelsen krav om aktive og målrettede tiltak som har som mål at 
petroleumsvirksomheten på alle plan drives i samsvar med regelverket, og at den enkelte deltakers 
plikter vil for øvrig fremgå av avledet regelverk.  42
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!
Rettighetshaver plikter fremgår også av Rammeforskriften § 7. Bestemmelsen ansvarligjør operatør 
og andre som deltar i virskomheten. Det fremgår videre at den ansvarlige skal sikre at krav som er 
gitt i helse-, miljø og sikkerhetslovgivningen blir fulgt opp. Rettighetshaver er også ansvarlig for å 
påse operatøren etterlever krav som er gitt i lovgivningen knyttet til helse- miljø og sikkeher. !
I veiledningen til rammeforskriften § 7 utrykkes det at rettighetshaverne må skaffe seg 
informansjon om virksomheten. Både den de får gjennom opratør, men det presiseres også at 
rettighetshaver har en selvstendig plikt til å sikre seg at han får tilstrekkelig informasjon om 
virksomheten. Forøvrig må rettighetshaveren og eieren av landanlegget påse at operatøren utfører 
sine oppgaver ved revisjoner. Rettighetshaveren og eieren av landanlegget må særlig påse at 
operatøren utførerer sine oppgaver i forbindelse med sentrale og viktige forhold. Dette gjelder blant 
annet operatørens styringssystem, at operatøren har en organisasjon som er tilstrekkelig kvalifisert 
og har tilstrekkelig kapasitet, at oppratøren ivaretar problemområder og andre forhold som 
myndighetene har særlig fokus på, samt sentrale søknader til myndighetene. 

Påse-plikten som er forankret både i rammeforskriften og petroleumsloven gjelder ved 
kontaktinngåelse og under gjennomføring av oppdraget. Gjennom hele prosessen er den ansvarlige 
pliktig å sikre at mangler ved underordnede kontraksparters sikkerhetsstyring blir korrigert og at 
nødvendige tilpasninger blir gjort mellom eget og andre deltakeres stryngssystem. Dette gjør at 
handlingsrommed med mulighet for skjønn og fortolkninger i regelverket forplanter seg gjennom 
hele næringskjeden. !
Rammeforskriften kapittel II (dvs §§ 9-16) forplikter rettighetshaverne om grunnleggende krav til 
helse, miljø og sikkerhet. !
Forskriftens § 17 (2) sier at: ”Rettighetshaveren og eieren av landanlegg skal etablere, følge opp og 
videreutvikle et styringssystem for å sikre etterlevelse av krav gitt i helse-, miljø-  
sikkerhetslovgivningen som er rettet mot rettighetshavere og eiere av landanlegg.» !
 Av forarbeidene til forskriften utrykkes det at rettighetshaverne skal ha et styringssystem for å følge 
opp sin plikt til å påse at operatøren etterlever sine plikter jf rammeforskriften § 7, og for å følge 
opp de plikter som følger av enkeltbestemmelser rettet mot rettighetshaveren. Forarbeidene sier noe 
om hva som skal legges i et styringssystem.  
”Styringssystemet skal omfatte organisering, prosesser, prosedyrer og ressurser som er nødvendige 
for å sikre etterlevelse av krav som er gitt i helse-, miljø og sikkerhetslovgivningen.”  43

!

Side �20
http://www.ptil.no/rammeforskriften/category386.html#_Toc358372868 - til § 17.43

http://www.ptil.no/rammeforskriften/category386.html#_Toc358372868


Styringsforskriften går nærmere inn på hvordan dette systemet skal være. Kapittel II i 
styringsforskriften regulerer ”styring av risiko”. Paragraf 6 i forskriften utrykker mer om hvordan 
styring av helse, miljø og sikkerhet skal skjer. De nødvendige styrende dokumentene skal 
utarbeides, og de nødvendige rapporteringslinjene skal etableres. I tillegg til forskriften og 
veiledningene er det også standarder som er viktig for de som driver petroleumsvirksomhet.  Blant 
annet stadarden NS-EN-ISO 9004 om ”systemer for kvalitetssikring”. Her har rettighetshaver en 
rolle for å følge opp at operatør etterlever de krav som stilles til helse, miljø og sikkerhet.  !
Rammeforskriften § 27 gjelder forhold innen helse miljø og sikkerhet i PUD (plan for utbygging og 
drift) og PAD (plan for anlegg og drift) samt rammeforsrkiftens § 30 jf. styringsfroskrigen § 42 (3) 
som gjelder avslutningsplan. Her er det knyttet krav til at en skal følge opp krav som gjelder helse, 
miljø og sikkerhet.  
  
Det følger av dette at rettighetshaver må ha egen kompetanse og kapasitet innenfor forhold som går 
på helse, miljø og sikkerhet. Det blir også fremhevet i St. mld. 7 (2001-2002) om helse, miljø og 
sikkerhet i petroleumsvirksomheten.  Rettighetshaver må dokumentere tilstrekkelige ressurser og 44

kompetanse for blant annet å kunne ta stilling til operatørens styring av HMS-området. !
2.4.3 Samarbeidsavtalen 

!
Petroleumsaktiviteter er svært kostbare og risikofylt å drive med. Få selskap har de nødvendige 
finansielle forutsetninger for å påta seg slikt alene. Det vanlige for petroleumsvirksomhet over hele 
verden er at flere selskap går sammen om uvinningen av petroleum. Da er det krav om at partene 
oppretter en samarbeidsavtale. !
Med utgangspunkt i petrl. § 3-3 (4) oppstilles det som vilkår om at partene oppretter en 
samarbeidsavtale og en regnskapsavtale. Som tidligere nevnt så bestemmer OED hvem som skal 
være operatør. Operatøren forestår virksomheten på vegne av rettighetshavergruppen. 
Samarbeidsavtalen oppretter et fellesskap og samarbeid partene imellom.  Staten fremlegger utkast 
til avtale med standardisert innhold for hver konsesjonsrunde.  45

!
Artikkel 11 i samarbeidavtalen  siller krav til at det skal etableres prosesser for helhetlig 
virksomhetsstyring for å oppnå høyest mulig verdiskaping og som ivaretar kravene til helse, miljø 
og sikkerhet. 
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Avtalen kan sammenlignes med andre selskapsrettslige avtaler, men dens tilknytning til 
konsesjonssystemet gjør at den befinner seg i en mellomstilling mellom privatrettslig og 
offentligrettslig regulering.   Siden avtalen fastsettes som et konsesjonsvilkår, vil innholdet i det 46

være rettslig bindende for partene slik at de ikke senere kan endre bestemmelser på egen hånd. 
Avtalen vil på denne bakgrunn ha karakter av en slags spesiallovgivning overfor partene.   47

!
Ved tolkning av samarbeidsavtalen er det naturlig at avtalerettslig metode legges til grunn. Da er det 
en objektiv forståelse av avtalens ordlyd som er utgangspunktet, men også relevante 
tolkningsmomenter og relle hensyn vil kunne trekkes inn.  48

!
Det har blitt hevdet i juridisk teori at samarbeidsavtalens rettslige karakter vil være til hinder for å 
tillegge reelle hensyn særlig vekt i tolkingen.  Men avtalens konsesjonsrettslige bakgrunn gjøre at 49

det relevant og viktig og ta med tolkningsresultater og relle hensyn.  Det fremheves som en 50

overordnet målsetning for myndighetenes petroleumspolitikk at ressursforvaltningen på norsk 
sokkel sikrer høyest mulig verdiskapning og må tilegges vekt.  51

!
Annenhvert år blir det lagt frem en petroleumsmelding. Meldingen viser utviklingen i 
petroleumsvirksomheten og en drøftelse og presentasjon av regjeringens nåværende og fremtide 
petroleumspolitikk.  I den siste Stortingsmeldingene om tilstanden i norsk petroleumsnæring er to 
av de store målene å klare og øke utvinningen fra felt, da dette vil være lønnsomt. Det legges også 
vekt på at hensyn til helse, miljø og sikkerhet må videreutvikles.  Begge disse momentene er relle 52

hensyn som det må legges vekt på, og som er vedtatt av et enstemmig Storting.  !
Petroleumsmeldingene er politisk preget alt etter som hvilken regjering som sitter, og kan derfor 
regnes som en politisk mening. Disse må også ses på som relevante rettskilder som etterarbeider til 
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lovgivningen. Forutsetningen er at det har en viss tilknytning til det lovverket som skal tolkes og at 
det har et politisk flertall.  53

!
Samarbeidsavtalen har ingen tilgjengelige skriftlige forarbeider og er bare i begrenset grad 
kommentert i petroleumslovens forarbeider. Stortingsmeldinger må derfor kunne tillegges en viss 
vekt som tolkningsfaktor ettersom de er det eneste skrevne og tilgjengelige uttrykk for lovgivers 
syn på hvordan avtalenes bestemmelser skal forstås.  !!
2.5. Etterlevelse av regelverket 

2.5.1 Petroleumstilsynets oppgave  

!
Petroleumstilsynet er et selvstendig, statlig tilsynsorgan, underlagt Arbeids- og 
sosialdepartementet  som ble opprettet 1.januar 2004. Oppgavene som Petroleumstilsynet har i dag 54

var tidligere underlagt Oljedirektoratet som var en del av Olje- og energidepartementet.  !
Rollen til Oljedirektoratet som statlig tilsynsorgan ble diskutert i St.meld. nr. 17 (2002-2003). Her 
ble det bestemt fra Stortinget at det skulle opprettetes et eget Petroleumstilsyn, som ikke var en del 
av Oljedirektoratet. !
Begrunnelsen for å skille ut et eget Petroleumstilsyn fra Oljedirektoratet var å redusere sjansen for 
rollekonflikter mellom interessene knyttet til utnyttelse av ressuser på norsk sokkel, særlig med 
tanke på utvinningstakt og lønnsomthet på den ene siden kontra interesser knyttet til helse, miljø og 
sikkerhet på den andre siden. !
St.meld. nr. 17 (2002-2003) bygger på en prinsipiell tenkning omkring rolleklarhet og legitimitet for 
tilsynsoppgaven: ”Til tross for potensialet for rollekonflikt som ligger i dagens organisering av 
Oljedirektoratet, har dette til nå ikke kommet til uttrykk som noe problem i enkeltsaker direktoratet 
har behandlet. Prinsipielt vil det likevel være viktig å sikre etaten en uomtvistelig legitimitet og 
autoritet i sikkerhetsspørsmål”.  55

!
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Dialog er det mest sentrale virkemiddelet i Petroleumstilsynets tilsynsvirksomhet. Dersom det blir 
avdekket regelverksbrudd, eller områder med forbedringspotensial, vil man i første omgang benytte 
dialog når de ansvarlige skal følges opp i etterkant av et tilsyn.  56

Ved å ta i bruk pålegg får Petroleumstilsynet mulighet til å gjøre bestemte teknologiske løsninger 
juridisk bindende for enkeltvirksomheter. Men de fleste pålegg peker, i tråd med tanken om en 
funksjonell tilnærming, på konkrete mangler i stedet for på detaljerte løsninger.  Videre fremholder 57

Petroleumstilsynet at målet med å bruke de ulike virkemidlene er at virksomhetene skal iverksette 
tiltak som gjør at de opererer i overensstemmelse med regelverkskravene. Det er ikke et mål i seg 
selv å utpeke syndebukker eller å straffe.  58

!
Kronprinsregentens resolusjon av 19.desember 2003 om etablering av Petroleumstilsynet viser hva 
de konkrete oppgavene til Petroleumstilsynet er.  Det vesentlige med å skille oppgaven med tilsyn 59

av HMS i forbindelse med petroleumsvirksomhet var at en skal få en aktør som hele tiden skal 
passe på at de forskjellige aktørene opprettholder krav til helse, miljø og sikkerhet.  !
Petroleumstilsynet skal følge opp og legge føringer for at aktørene i petroleumsvirksomheten holder 
et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet og beredskap. Av viktige oppgaver kommer det frem av 
Kronprinsregntens resolusjon av 19. desember 2003 pkt 1.3 at ”Oppfølgingen skal være 
systemorientert og risikobasert. Oppfølgingen skal komme i tillegg til, og ikke som erstatning for, 
den oppfølging av egen virksomhet som gjennomføres av næringen selv. Det skal være en balansert 
avveining mellom Petroleumstilsynets rolle som høyrisiko-/teknologitilsyn og arbeidstilsyn. 
Medvirkning og partssamarbeid inngår som viktige forutsetninger for og prinsipper i 
Petroleumstilsynets virksomhet.” 

2.5.2 Forsvarlig internkontroll 

!
Prinsippet om internkontroll har hatt mye å si for utviklingen av HMS-regelverket for 
petroleumsvirksomheten i Norge.  Oljedirektoratet utviklet i 1979 retningslinjer for egenkontroll, og 
disse prinsippene la grunnlaget for det som etter hvert ble kalt internkontroll. Det ble stilt 
forventninger og krav til at industrien skulle lage systemer og rettningslinjer for å sikre at den 
opptrådte i tråd med regelverket, og de ulike virksomhetene måtte dermed utføre sin egen 
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sikkerhetsstyring. Internkontroll er en indirekte styringsform, og tanken er at det er virksomhetene 
som er ansvarlig for en sikker drift, ikke forvaltningen.  60

!
Industrien utarbeider selv normer og regler om hvordan de skal ivareta blant annet kravet til 
forsvarlig petroleumsvirksomhet. Det offentlige regelverket som ved å stille funksjonakrav til 
industrien gjør at industrien selv må finne ut av hvilke virkemidler de skal bruke for å oppfylle 
kravene. Som nevnt tidligere er det vanlig at aktørene tar i bruk bransjestandarer å bruker som 
privat praksis.  !
Samspillet mellom staten og industrien er viktig og avhengig av å fungere for at regelverket skal 
virke. Staten angir som nevnt målene som industrien må oppfylle, mens industrien står fritt til å 
velge hvordan de skal oppnå disse målenene. For å sjekke at industrien holder seg innenfor 
regeleverket er det behov for statlig kontroll. Dette for å kontrollere at industrien har oppfylt de 
kravene som er gitt, om de ikke har det kan det føre til sanksjoner mot den eller de ansvarlige. !
Petrl. § 10-6 pålegger rettighetshavere og andre som deltar i petroleumsvirksomhet å etterleve 
loven, forskrifter og enkeltvedtak gjennom iverksettelse av nødvendige systematiske tiltak.  De 61

ulike forskriftene setter også krav til at aktørene har iverksetter egne internkontroll tiltak.  
Rammeforskriften § 17 pålegger at ”den ansvarlige skal etablere, følge opp og videreutvikle et 
styringssystem for å sikre etterlevelse av krav som er gitt i helse-, miljø- og 
sikkerhetslovgivningen.”  !
Dessuten følger det av rammeforskriften § 15 at den ansvarlige også skal ta stilling til omfanget av 
verifikasjoner, metode for og grad av uavhengighet i verifikasjonen for å dokumentere at krav er 
oppfylt. Dokumentasjon på at krav er oppfylt tilligger også den ansvarlige å skaffe til veie. !
Internkontroll står i dag som en hovedpilar og som et viktig prinsipp i norsk sikkerhetsregulering på 
kontinentalsokkelen. Myndighetene har gitt det overordnede regelverket.  Det er videre opp til 
aktørene å etablere, utvikle og forbedre et system som skal ivareta det ønskelige nivået for 
sikkerhet. Dette gir et dynamisk regelverk, som både er nødvendig og effektivt i en virksomhet 
under stadig utvikling.  62

!
Den statlige kontrollen fører til flere utfall. For det første kan kontrollen føre til at det blir oppdaget 
at industrien ikke har oppfylt kravene som er gitt, dette kan føre til sanksjoner. For det andre kan 
kontrollen føre til at man oppdager at kravene er oppfylt men resultatet ikke godt nok. Det kan være 
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et tegn på at regelverket ikke er godt nok, og nye statlige normeringer må fattes. Det kan enten 
gjøres ved å endre gjeldene regelverk eller det kan ved enkeltvedtak treffes vedta som vil bedre 
forholdene. Gjennom enkeltvedtak kan staten angi ”smalere” eller mer detaljerte rammer for 
industrien å velge i. Dette er viktig for å hele tiden ha et oppdatert regelverk og holde seg 
oppdaterte på utfordringer som dukker opp i industrien. Kaasen kaller dette for normering gjennom 
kontroll.  63

!
2.6 Partsamarbeid 

!
En viktig faktor ved HMS-regimet i dag er partsamarbeidet. Partsamarbeidet er også et viktig  
kjennetegn ved reguleringsregimet for norsk petroleumsvirksomhet. Mange omtaler dette nære 
samarbeidet mellom myndigheter, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner som en bærebjelke i 
HMS-arbeidet. Det slås også fast i flere stortingsmeldinger at samarbeidet mellom partene og 
medvirkning for de ansatte har vært sentralt for den vellykka sikkerhetsstyringen på norsk sokkel.  64

!
På slutten av 1990-tallet kom det tydelig frem at partene i petroleumsvirksomhet ikke hadde noe 
felles utgangspunkt eller felles oppfatting av risikonivået i petroleumsnæringen. Og det kom frem i 
St. meld. nr. 7 (2002-2003) at det de seneste årene ikke var lagt nok vekt på partsamarbeid og 
medvirkning, og at det var på tide å ta tak i den utfordringen. Det ble derfor tatt intinativ til tre 
samarbeidsarenaer innen petroleumssektoren: Sikkerhetsforum, Regelverksforum og Samarbeid for 
sikkerhet. !
Trepartssamarbeidet har sitt utgangspunkt i det trepartssamarbeidet som er utviklet i norsk 
arbeidsliv mellom styresmaktene, arbeidsgiverene og arbeidstakerne. God og åpen kommunikasjon 
og gjensidig anerkjennelse av roller og ansvar er grunnleggjende prinsipp for samarbeidet.  65

!
Sikkerhetsforum, Regelverksforum og Samarbeid for sikkerhet. I hvert av disse foraene deltar 
representanter fra arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, samt fra myndighetene. 
Sikkerhetsforum og Regelverksforum ledes av Petroleumstilsynet, mens Samarbeid for Sikkerhet 
ledes og finansieres av arbeidsgiversiden, med Ptil kun som observatør.  66

!
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Arbeidsmiljøen kap 4 regulerer lovbasert partsamarbeid. Det utypes i § 4-2 (2)(c): “Ved planlegging 
og utforming av arbeidet skal det tas hensyn til den enkelte arbeidstakers mulighet for 
selvbestemmelse og faglig ansvar”.  Det viser at samarbeid og medbestemmelse blant ansatte er 
viktig og også nå lovfestet.  

Arbeidsmiljølovens kap. 4 inneholder også bestemmelser som skal sikre alle ansatte informasjon: 
“Arbeidstakerne og deres tillitsvalgte skal holdes orientert om systemer som nyttes ved planlegging 
og gjennomføring av arbeidet, herunder planlagte endringer i slike systemer.”  

Videre heter det at “de ansatte skal gis den opplæring som er nødvendig for å sette seg inn i 
systemene, og de skal være med på å utforme dem”. 

Vi kan ut fra dette si at innholdet i den lovbaserte direkte deltakelsen er todelt: en del som skal sikre 
de ansatte innflytelse over egen arbeidssituasjon og deltakelse i utformingen av 
planleggingssystemer, og en del som pålegger ledelsen å informere medarbeiderne om systemene 
og eventuelle endringer av disse. 

!
Utviklingen de siste årene av dette partssamarbeidet har vært viktig for næringen og ikke minst 
arbeidstakerne og andre organisasjoner. Gjennom de ti siste årene er partssamarbeidet på 
bransjenivå blitt mye bedre, og det enighet om at samarbeidet har utviklet seg bort fra et klima 
preget av for mye mistillit og konflikt, til en dialogbasert kommunikasjon kjennetegnet av gjensidig 
respekt og vilje til å finne fram til akseptable fellesløsninger. Partsamarbeidet har vært viktig for 
konstruktive diskusjoner, der ulike synspunkter og interesser blir løftet opp.  Her har man i mange 
tilfeler komme til kompromiss og løsninger.  Partssamarbeid blir også avgjørende viktig ovenfor 67

de utfordringene næringen nå står ovenfor når det både kommer til arbeidstid, sikkerhetsregler og 
ikke minst det økende kostnadsnivået i investering av ny teknologi. !
!
3. Endringer i norsk petroleumsvirksomhet 
!
Olje- og gassindustrien har siden oppstarten for snart 50 år siden, skapt verdier, uttrykt i dagens 
pengeverdi, for rundt 9000 mrd. kroner. Ingen annen norsk industri eller næring kan måles med 
petroleumsvirksomheten når det gjelder verdiskaping, inntekter til staten eller eksportverdi. 
Men det er også en næring som gjennom 50 år har vært i rask utvikling både med tanke på utvikling 
av teknologi, aktivtet, miljøspørsmål, risko for ulykker og ikke minst lønnsomhet. Det har gitt både 
muligheter og utfordringer. Har endringene og utviklingen hatt betydning for regelverket rundt 
indistrien er relvante spørsmål som avhandlingen vil komme nærmere inn på.  

!
3.1 Internasjonalisering har gitt flere aktører 
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!
Internasjonalisering i et sterkt og viktig utviklingstrekk i norsk petroleumsvirksomhet. Norge er en 
olje og gass nasjon som siden vi fant olje og gass har vært ledende i kompetanse og utvikling av 
næringen. Norske selskaper har fått en sterk internasjonal posisjon. Internasjonaliseringen har også 
ført til et vesentlig større aktivitetsnivå på norsk sokkel og har skapt grunnlag for nye arbeidsplasser 
og nye organisasjonsformer.  !
Det har vært en betydelig økning av internasjonale aktører som har etablert seg i Norge. Aktørbildet 
på norsk kontinentalsokkel var fram til år 2000 dominert av Statoil, Norsk Hydro og de store 
internasjonale oljeselskapene. På slutten av 1990-tallet ble åpnet opp for at andre selskaper kunne 
bli rettighetshavere og operatører. På dette tidspunkt ble videreutvikling og styrking av 
kontinentalsokkelens konkurransekraft sett på som en av de viktigste utfordringene i forhold til 
norsk petroleumsvirksomheten.  68

!
I St. meld. nr. 39 (1999-2000) foreslo Olje- og energidepartementet derfor flere tiltak for å gjøre de 
myndighetsbestemte rammevilkårene bedre tilpasset denne hovedutfordringen. Målet var å sikre en 
effektiv utnyttelse av petroleumsressursene på norsk sokkel. I Miljø- og energikomiteens innstilling 
til Stortinget (Innst. S. nr. 89, 1999-2000) ble det lagt vekt på den betydning petroleumsnæringen 
har hatt, og fortsatt vil ha, for utviklingen av velferd, sysselsetting og verdiskaping i Norge, og de 
mente at justeringen av norsk petroleumspolitikk måtte ses fra dette perspektivet. Komiteen 
fremhevet derfor betydningen av at oljeselskapene finner det lønnsomt og attraktivt å satse på norsk 
sokkel. !
Denne endringen har vært den største for petroleumsvirksomheten og har skapt en del utfordringer 
særlig med tanke på oppfølging av regelverket. Avhandlingen vil komme nærmere inn på disse 
utfordringene senere. 

!
3.2 Større miljøbevissthet 
!
I de senere år har fokus på klimaendringene globalt og nasjonalt fått mye oppmerksomhet, og det er 
stadig debatter om hvordan man skal klare å ha lavest mulig utslipp i petroleumssektoren.  !
Regjerigen la frem klimameldinga i 2012.  Her kommer det tydelig frem at om Norge og Verden 69

skal verden lykkes med å redusere de globale utslippene av klimagasser de neste tiårene, er det 
avgjørende at det utvikles nye teknologiske løsninger.   !
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Olje og gass-næringen står for om lag en fjerdedel av Norges klimautslipp. Petroleumssektoren er 
pålagt sterke økonomiske virkemidler gjennom både avgift og kvoter. I dag er nærmere 40 prosent 
av norsk gassproduksjon knyttet til felt drevet med kraft fra land. Regjeringen har som mål å øke 
bruken av kraft fra land, og vi ser det på konseptvalget på blant annet det store Johan Sverdrup-
feltet hvor det ble valgt elektrifisering fra land.  !
3.3 Teknologisk utvikling 
!
I Nordsjøen ble flere felt bygget ut på 1970-tallet med gammel teknologi. Disse nærmer seg slutten 
av sin driftstid, og derved øker sannsynligheten for uhell som følge av slitasje. 
Ny teknologi må nå tas i bruk for å kunne fortsette å utvinne petroleum fra modne felt som har 
produsert i lang tid. Bruken av nye og mindre utprøvde metoder vil også kunne medføre en større 
risiko for uhell. !
Samtidig forventes det høy leteboringsaktivitet i fremtiden i den relativt nye oljeprovinsen 
Barentshavet, noe som representerer flere praktiske vanskeligheter. !
Teknologiutvikling har bidratt til høy utvinning fra mange felt. Vanninjeksjon har vært sentral på 
norsk sokkel fra 1980-tallet og var eksempelvis avgjørende for å heve utvinningsgraden på Ekofisk. 
Gassinjeksjon har foregått siden 1970-tallet, og benyttes i dag av omkring 20 felt. På 1990-tallet ble 
utvinningen av olje fra svært tynne oljesoner muliggjort av horisontal boring på Troll. En rekke 
andre teknologigjennombrudd som innenfor 3D- og 4D-seismikk har også hatt avgjørende 
betydning for å øke utvinningen.  70

!
Alder på nye felt og høye krav til miljøhensyn er viktige momenter når det nå utvikles ny 
tekonologi. 

!
3.4 Aktivitetsnivå 
!
Siden oppstarten av petroleumsvirksomheten for snart 50 år siden har næringen opplevd 
økonomiske svingninger og skiftende oljepriser. Selv om det har vært konjunkturer har sektoren i 
det store og hele vært preget av vekst og økende produksjon.  71

!
Inntektsgrunnlaget fra petroleumsproduksjonen er i sterk endring, fra salg av olje til gass. Siden år 
2000 har produksjonen flatet noe ut, og andelen gass øker i forhold til andelen olje. !
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De siste årene har økt utvinning også fra eksistrende felt gitt oss 2700 millioner fat olje, det tilsvarer 
en verdi på over 1000 milliarder kroner. I 2011 var reservetilveksten fra feltene på 71,4 mill Sm3 
olje. Verdien på den økte utvinningen var på 279 mrd kroner i 2011. Til sammenlikning var statens 
inntekter fra petroleumssektoren i 2011 på 372 milliarder kroner.   72

!
I Stortingsmeldingen ”næring for framtida” kommer det frem at statens inntekter fra 
petroleumssektoren utgjør om lag en fjerdedel av statens totale inntekter. Kontantstrømmen fra 
petroleumsvirksomheten går i sin helhet inn på Statens pensjonsfond utland. I henhold til 
handlingsregelen for finanspolitikken skal bruken av oljeinntektene over tid tilsvare forventet 
realavkastning av Statens pensjonsfond utland. Handlingsregelen innebærer således en gradvis 
økning i bruken av oljeinntekter opp til et nivå som kan opprettholdes på lang sikt.  
Siden en rekke av feltene på norsk sokkel nærmer seg avslutning, haster det å gjøre nye tiltak for å 
få ut ytterligere ressurser og få økt levetid på feltene.  73

!
Mange av de eldre feltene som feks Ekofisk og Draugen har i dag klart å utvinne mer olje en det 
man så for seg da feltene ble åpnet. Systematisk arbeid og forskning på vanninjeksjon i 
kalkreservoar på åttitallet, som i dag er den viktigste grunnen for økt utvinning. Dette krever 
forskning, kapital, utvikling av ny teknologi og hardt arbeid.  74

!
Likevel ser vi utfordringer ved at de gamle feltene på norsk sokkel som er i sluttfasen har en 
utfordring med å klare og hente opp alle ressursene på grunn av høye kostnader. Blir produksjonen 
avsluttet for tidlig, blir ressurssene som er igjen tapt for alltid. Og ut fra et samfunnsøkonomsik 
perspektiv er det svært uheldig. 

!
3.5 Utfordrende kostnadsnivå 
!
Kostnadsnivået på norsk sokkel har økt og er svært utfordendende med tanke på stortingtingets 
strategi om å klare og utvinne mest mulig olje fra allerede eksisterende felt. Og også i henhold til 
petrl. § 1-2  sier at petroleumsressursene skal forvaltes i et langsiktig perspektiv slik at de kommer 
hele det norske samfunn til gode. Herunder skal ressursforvaltningen gi landet inntekter og bidra til 
å sikre velferd, sysselsetting og et bedre miljø og å styrke norsk næringsliv.  !
Høye kostnader for å bygge ut oljefunn på norsk sokkel kan føre til at mye av oljen blir liggende i 
grunnen, og fører til at Norge går glipp av enorme inntekter.  !
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De samlede kostnadene for bore- og brønnoperasjoner fra flyttbare innretninger på norsk sokkel er 
gjennomgående høyere enn andre steder i verden. Særlig gjelder dette Storbritannia, som det er 
nærliggende å sammenligne med. !
Et utvalg som skulle se på nettopp kostnadene på norsk sokkel og særlig brønnene sier at 
kostnadene er en utfordring for produksjonen.  Her kommer det frem at de samlede kostnadene for 
bore- og brønnoperasjoner fra flyttbare innretninger på norsk sokkel er gjennomgående høyere enn 
andre steder i verden. Særlig gjelder dette Storbritannia, som det er nærliggende å sammenligne 
med. Forskjellen i de samlede kostnader for en bore- og brønnoperasjon mellom Norge og 
Storbritannia er betydelig, om lag 40 prosent eller mer. En vesentlig årsak til dette er kostnader ved 
leie av rigg. Også kostnader til oljeservice og logistikk er høyere på norsk sokkel, men dette betyr 
mindre enn ved leie av rigg. Den viktigste årsak til de store kostnadsforskjellene for leie av rigg er 
høye driftskostnader på norsk sokkel. Markedseffekter (stramt marked) og særnorske krav kan også 
i perioder bidra til ytterligere forskjeller mellom Norge og Storbritannia. En annen stor og 
dominerene årsak til høyde driftskostnader er turnusordningene og de høyde personellkostnadene 
som er i bransjen.  75

!
3.6 Risikobildet 
!
Risikobildet i norsk petroleumsindustri måles gjennom en årlig rapport. Årets Risikonivå i norsk 
petroleumsvirksomhet (RNNP) skal kartlegge utfordringer og forbedringer knyttet til HMS rundt 
norsk petroleumsvirksomhet.  !
Petroleumstilsynet utrykker «RNNP ble igangsatt i 1999/2000 for å utvikle og anvende et 
måleverktøy som viser utviklingen i risikonivået på norsk sokkel. Arbeidet har en viktig posisjon i 
næringen ved at det bidrar til en omforent forståelse av utviklingen i risikonivå blant partene.»  76

!
RNNP tar for seg både personrisiko og miljørisko. Risikobildet for arbeidsulykker og -skader, samt 
arbeidsrelatert sykdom og mindre miljøutslipp baserer seg undersøkelser og på inntrufne ulykker og 
skader. Når en skal beskrive storulykkesrisiko, kan en ikke benytte ulykkesstatistikk da disse 
hendelsene er såpass sjeldne.  77

!
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En rapport «tilsynsstrategi og HMS-regelverk i norsk petroleumsvirksomhet»avgitt av 
ekspertgruppe til Arbeidsdepartementet 27.8.2013  tar  for seg riskobildet og hvordan dagens 78

regelverk fungrerer. !
Det slås fast i rapporten at risikobildet  med tanke på arbeidsulyker har hatt en positiv utvikling etter 
år 2000. Det er færre omkomne i arbeidsulykker og fære alvorlige personskader utrykt per million 
arbeidstimer. Samtidig slås det fast at andre indikatorer for risiko på sokkelen enten har vært stabil 
de siste 4-5 år eller hatt en negativ utvikling. Utfordringen næringen står ovenfor er 
storulykkesrisko, her er ikke bilde helt entydig. Men rapporten slår fast at hendelser som kan gi 
storulykker peker i en negativ retning. Og det uttaleles at: «Det er slik sett klare tegn på at den 
positive utviklingen som fant sted på flere områder like etter innføringen av nytt regelverk i 2001, 
fram til omlag 2005, er brutt. Det store bildet viser stagnasjon og til dels negativ utvikling, særlig 
når det gjelder storulykkesrisiko.»   79

!
I RNNP fra 2013 slås det også fast at tilsynets storulykkeindikator har beveget seg i feil retning etter 
flere hendelser med såkalt storulykkepotensial. Dette er hendelser som kunne blitt en storulykke 
dersom omstendighetene hadde endret seg marginalt. !
Utfordringene knyttet til risko for storulykker er en stor utfordring for næringen. 
Rettighetshavergruppen har et særlig ansvar for oppfølging og ikke minst å sette i gang preventive 
tiltak som fører til mindre risko. Her er samarbeidet og ansvarsforholdet mellom operatør og 
rettighetshavere viktig for hver enkelt lisens de har fått.  !
Det er helt tydlig at de ulike endringene som har vært de siste årene har hatt en innvirkning på 
regelverket, og det er knyttet utfordringer til hvordan en kan og bør løse disse.  

!!
4. Har endringer i næringen hatt betydning for utvikling og 
håndtering av regelverket? 
!
På bakgrunn av det som er redegjort for over, vil avhandlingen nå gå dypere inn i de utfordringene 
og svakhetene som finnes ved dagens regelverk som følge av utviklingen av flere forhold.  !!!
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Siden år 2000 har som nevnt norske myndigheter gjennomført en rekke tiltak for at flere selskaper 
skal få slippe til på norsk sokkel, tiltakene har vært velykket, det er nå kommet til flere norske og 
internasjonale aktører. Olje- og energidepartementet (OED) etablerte våren 2000 en 
prekvalifiseringsordning med en forhåndsvurdering av kvalifikasjoner hos aktører som ønsker å 
etablere seg som rettighetshavere eller operatører på norsk kontinentalsokkel.   80

Aktøren blir vurdert etter petroleumsfaglige og finansielle kriterier samt kvalifikasjoner innen 
helse-, miljø- og sikkerhet (HMS). Disse kriteriene er sammenfallende med de krav som stilles til 
rettighetshaverens eller operatørens organisasjon ved tildeling av andel i utvinningstillatelser eller 
ved samtykke av departementet ved overdragelse av andel, likevel slik at vurderingen foretas på et 
mer generelt nivå ved en prekvalifikasjon av aktøren. Endringene ble gjort for å få mindre selskaper 
til å starte opp petroleumsvirksomhet i Norge. Hensikten var blant annet å øke konkurransen på 
norsk sokkel. !
 Endringene i aktørbildet har gjort at det blant de nye sekskapene er et økende antall med kort 
fartstid i Norge, og også helt nyoppstartede selskap. Fra 2000 til 2009 er det blitt prekvalisert  81

nesten 50 nye selskaper som operatører eller rettighetshavere på norsk sokkel.  !
Rapporter utarbeidet av både SINTEF og Olje- og Energidepartementet uttrykter problemstillinger 
om for mange selskaper på norsk sokkel sprer personellressurser ut på for mange aktører, og om 
selskapene er tilstrekkelig finansielt solide. Det trekkes også frem at noen legger seg på et 
minimumsnivå i forhold til den HMS-kompetanse som kreves av myndighetene, og det er delte 
meninger om kompetansenivået i realiteten er godt nok. Det trekkes også frem at mange nye aktører 
har en ”finn og selg”-strategier, og at de i mindre grad vil utvikle seg til selskaper som bygger ut og 
driver feltene.  Dette gjør at det kan diskuteres om det regelverket som har vært kalt verdens beste 82

og mest robuste er mer sårbart enn før. Undersøkelser fra oljeselskapene selv gjennom rapportene 
som er nevnt ovenfor kan tyde på det.  !
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!
4.1 Betydningen av at det er kommet flere små aktører 
!
De fleste aktørene i næringen betrakter utviklingen etter år 2000 som positiv. Men det stilles også 
spørsmålstegn ved at det er mange små aktører som har etablert seg. Mange av de nye selskapene er 
fortsatt små, og selskapenes målsettinger, organisasjonenes størrelse, ressurser, kompetanse og 
finansiell styrke varierer kraftig. De nye aktørene er ofte også internasjonale selskaper som ikke har 
erfaring med det norske regelverket og norske forhold i petroleumsnæringen. Det skaper utfordring 
for regelverket da kompetansen og erfaringene hos de «nye aktørene» natulig ikke er der.  !
Det er Petroleumstilsynet som vurderer HMS-kompetansen til selskaper. som vil drive med 
petroleumsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel. Vurderingene inngår både som ledd i 
prekvalifisering av nye aktører og ved tildeling av utvinningstillatelser og oppfølgingen av 
virksomheten. !
De nye rettighetshaverne erkjenner selv at de ikke har den erfaringen som de store selskapene har 
innenfor HMS. Samtidig som oljenæringen beveger seg nordover i Norge hvor det er annet klima 
og temperatur i vannet, gjør at det vil stadig dukke opp nye utfordringer knyttet til riskoen ved  
utvinning av petroleum. Mange av de internasjonale nye rettighetshaverne er ikke vant til norske 
klimaforhold, og kan derfor også bli en risikofaktor.  83

!
Det kan også stilles spørsmål med om det nye aktørbildet vi står ovenfor i dag truer det funksjonelle 
regelverket.  Bakgrunnen for dette er at nye og mindre selskaper kanskje ikke har den samme 
kompetansen og forståelsen som er bygget opp hos de mer etablerte aktørene siden produksjonen 
startet på norsk kontinentalsokkel. De har ofte mindre erfaring og kunnskap i forhold til krav om 
sikkerhetsstyringssystemer internt i virksomheten.  Et funksjonelt regelverk krever en kontinuerlig 84

dialog mellom de ulike aktørene for å sikre en felles tolkning av regelverkskravene. Denne 
prosessen kan vanskeliggjøres som følge av et stort antall nye aktører kanskje mangler den 
gjensidige tilliten som tidligere har kjennetegnet aktørsammensetningen på norsk sokkel.  85

!
Tilsyn som er gjort av Petroleumstilsynet de siste årene viser at en rekke av rettighetshaverne ikke 
er observang på sin rolle ovenfor å påse at operatør opererer på en forsvarlig måte. Det gjelder både 
i oppfølging, tilsyn og samarbeid. Det kan vitne om at regelverket knyttet til de nye 
rettighetshaverne bør bli strengere. 
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!
4.2 To eksempler 
!
Det har ved flere anledninger av Petroleumstilsynet vært gjort tilsyn ved rettighetshavere som har 
avslørt en rekke avvik og forbedringer fra dagens regelverk.De siste årene har det vært noen saker 
som illustrerer hvor vanskelig det kan være å etterleve regelverkskravene, både som operatør og 
rettighetshaver. Jeg vil ta for meg to hendelser som petroleumstilsynet har fulgt opp med tilsyn og 
dialog. 

4.2.1 Rettighetshavernes aktivitet - Vallhall 

Petroleumstilsynet gjorde i 2013 tilsyn med Hess Norge selskapets ivaretakelse av rollen som 
rettighetshaver i Valhall utvinningstillatelsen. Hess er dominerende rettighetshaver i Valhall 
utvinningstillatelsen med en eierandel på 64 %, mens operatøren BP har 36 %. Hess har vært 
representert på norsk sokkel siden 1973, men har hatt en varierende aktivitet og organisasjon i 
Norge. 

Tilsynet som ble gjort av Ptil viste at Hess har alvorlige mangler i sin styring av virksomheten, og at 
de ikke tilfredsstiller regelverkets krav. Dette ble synliggjort at selskapet hadde en rekke avvik fra 
det som i dag skal kunne kreves av en rettighetshaver, selskapet hadde ikke et fungerende 
styringssystem som er påkrevd etter rammeforskriften § 17 og styringsforskriften § 6,  de hadde 
ikke kjennskap til innholdet i den styring av risiko som de presenterte under tilsynet som kreves 
etter styringsforskriften §§ 4, 8 og 11. Hess viste også at de ikke hadde et dokumentasjonssystem 
som gjorde det mulig å spore beslutninger og grunnlagsdokumentasjon slik det kreves av 
Rammeforskriften § 23 om generelle krav til materiale og opplysninger, styringsforskriften § 11 om 
beslutningsunderlag og beslutningskriterier, § 24 om tilrettelegging av materiale og opplysninger og 
§ 15 om informasjon. 

Øyvind Midtun i Petroleumstilsynet uttalte i forbindelse med saken; «Vi har lenge gjort det tydelig 
overfor rettighetshaverne at det ikke bare operatøren på et felt som har en viktig jobb å gjøre. 
Rettighetshaverne skal ikke være noen slags gratispassasjerer, eller stille eiere. De har en viktig 
rolle i å støtte og utfordre operatøren i den daglige driften.»  86

Dette viser at enkelte av rettighetshaverne nok ikke er beviste nok på sin rolle som en som skal påse 
og utfordre operatør på viktige spørsmål knyttet til HMS.  

4.2.2 Rettighetshavernes aktivitet - Yme 
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En av de mest omtalte skandalene på norsk sokkel den senere tid, er alle problemene som har 
oppstått i forbindelse med gjenåpningen av Yme-feltet. Her satte operatøren byggingen av 
innretningen ut til en kontraktør, og denne ble bygget i Abu Dhabi. Etter at Petroleumstilsynet 
foretok tilsyn ved verftet i Abu Dhabi i 2010, ble det gitt pålegg, i tillegg var ikke tidligere 
bemerkninger fra Petroleumstilsynet fulgt opp. Sommeren 2010 ble innretningen flyttet til Norge 
for ferdigstillelse, hvor det ble funnet flere feil og svakheter. Likevel ble den tauet ut på feltet for 
ferdigstillelse og installasjon i 2011.  Ute på feltet viste det seg at ferdigstillelsesarbeidet var mye 87

mer omfattende enn først antatt, og det ble avdekket alvorlige skader på konstruksjonen. Sommeren 
2012 ble alt arbeid på Yme-feltet stanset av operatøren, og innretningen ble avbemannet. I løpet av 
våren 2013 besluttet kontraktøren at innretningen skal vrakes.  88

Petroleumstilsynet har i denne saken blitt kritisert fra ulike hold for ikke å ha grepet inn med 
sterkere virkemidler på et tidligere tidspunkt. Mange mener hvis de som tilsynsmyndighet hadde 
reagert sterkere på den manglende oppfølgingen av forbedringspunkter og bemerkninger, kunne 
utfallet av Yme-saken kanskje blitt annerledes. Petroleumstilsynet har tilbakevist denne kritikken, 
og har lagt vekt på at de sikkerhetsmessige vurderingene og beslutningen om å flytte innretningen, 
var operatørens ansvar. Tilsynet vektla også at petroleumsregelverket stiller klare krav til operatør i 
forhold til oppfølging og styring av kontraktører og underleverandører.  89

Petrolemstilsynet innkalte rettighetshaverne Norske AEDC, Lotos og Wintershall som presentere 
sine individuelle bidrag, i henhold til fastsatt agenda, i separate møter. Her kom det frem at de blant 
annet i varierende grad kunne dokumentere internt arbeid, deres deltakelse i komiteer og andre 
bestrebelser for å ivareta sin påse plikt eller for å bistå operatøren. 

Det var en rekke feil og mangler ved plattformen som ble bygget for Yme-feltet. Ptil mener at 
deltakerne i utvinningstillatelse 316 burde ha sett problemene i YME og styrket sin innsats, spesielt 
siden selskapenes felles risikoidentifikasjon klart viser at oppfølgingen har ledelsesprioritering 
”High” skrive Ptil i sin rapport.  90

Et viktig element i forbindelse med Yme-saken er hvordan de andre rettighetshaverne i 
utvinningstillatelsen har håndtert sitt ansvar til å støtte operatørens styring av prosjektet, og påse at 
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denne etterlever sine plikter. I en rapport etter flere møter med rettighetshavere i utvinningstillatelse 
316 (Yme) stiller petroleumstilsynet spørsmål ved om «selskapene i tilstrekkelig grad har tatt inn 
over seg regelverkets krav til rettighetshavere på norsk sokkel». Etter tilsyn med rettighetshaverne 
peker Petroleumstilsynet i sin rapport på at selskapene har hatt varierende grad av oppfølging av 
prosjektet utenom regulære utvinningstillatelsesmøter, og at rettighetshaverne burde ha sett 
problemene i Yme og styrket sin innsats.  91

Yme-skandalen er et eksempel på hvor galt det kan gå når operatører og rettighetshavere ikke klarer 
å planlegge og styre et prosjekt i henhold til regelverkskravene, og hvordan bruk av 
underleverandører og samarbeid i utvinningstillatelser kan innebære en betydelig utfordring for 
både små og store operatører. Petroleumsregelverket er tydelig på hvor ansvaret ligger, men gir 
mulighet for de ansvarlige til selv å finne de mest optimale løsningene. Dette krever kompetanse og 
kapasitet, samt god planlegging og kommunikasjon mellom alle involverte aktører. 

Yme-saken setter i tillegg søkelys på tilsynsmyndighetens evne til å sette klare og tydelige grenser 
overfor aktørene i bransjen. Det norske reguleringsregimet inneholder en hårfin balansegang i 
forhold til ansvarsfordelingen mellom tilsynsmyndighet og tilsynsobjekter. I forhold til Yme kan det 
da stilles spørsmål ved om Petroleumstilsynet var aktive nok med tanke på å sikre at operatøren og 
rettighetshaverne forstod og ivaretok sitt ansvar på en forsvarlig måte.  

En rekke slike tilsyn viser at rettighetshaverne de siste årene har blitt mindre beviste på hvordan de 
skal ivareta sin påse-plikt av operatør og også innhenting av informasjon som gjør at de får innsyn i 
styringssystem. Flere rettighetshavere får stadig konstatert avvik eller forbedringer, og det bør 
derfor stilles spørsmålstegn om det norske regimet er robust nok. 

4.3 Funksjonskrav og legalitetsprinsippet 
!
Det funksjonsbaserte regelverket skaper også ufordringer, både for aktørene og det kan også reises 
problemstilling om det er i strid med legalitetsprinsippet som er godt forankret i norsk rett. 
Legalitetsprinsippet stiller krav til hjemmel i lov før enn kan straffes. Prinsippet har hjemmel i 
Grl.  § 96 for strafferettens område, og er et ulovfestet konstitusjonelt prinsipp på 92

forvaltningsrettens område.  93
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Som jeg har redegjort for i denne oppgaven er funksjonskrav i stor utstrekning benyttet i 
sikkerhetsreguleringen i petroleumsretten. I rammeforskriften § 8 er kravet ”forsvarlig 
petroleumsvirksomhet”. Teori og rettspraksis krever klar og tydelig lovhjemmel for ileggelse av 
straff og også for utøvelse av forvaltningsmyndighet, som i petroleumsretten ofte er vedtak om 
pålegg.  Det kan dikuteres om en bestemmelse som i hovedsak kun angir rammen av hva som 
ønskes oppnådd kan gi tilstrekkelig klar hjemmel for inngrep som pålegg og straff? 

De viktigste hensynet bak prinsippet er hensynet til forutberegnelighet og til å forhindre at 
forvaltningen misbruker sin myndighet. Man skal altså ha anledning til å forutse ha som er straffbart 
og hva som er tillatt. Med funksjonskrav kan denne grensen blir vanskelig for aktørene å se. Som vi 
har vært inne på tidligere er funksjonskrav brukt i petroleumsretten for å gi et fleksibelt regelverk 
hvor bestemmelsenes rettslige innhold vil følge den tekniske utviklinge. Når det gjelder spørsmål 
rundt HMS er det som oftest at utviklingen beveger seg i en strengere retning og ikke mildere. 
Forutbergeneligheten kan for mange bli vanskelig å vurdere. Ta rammeforskiften § 8 som eksempel, 
her kreves «et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet skal… videreutvikles». Aktørene kan her ikke 
forutse hvordan myndighetene vil tolke regelverket dersom utviklingen går i retning av å bli 
strengere.  

Vi ser her at funksjonskrav som gir vage normeringer kan åpne for fare for myndighetsmisbruk som 
strider mot legalitetsprinsippet. Det er viktig å klargjøre at funksjonskrav er et godt verktøy dersom 
man ønsker et fleksibelt regelverk. Det må likevel understrekes at funksjonskravene ikke må blir for 
vage, slik at det kan hindre forvaltningen i å utføre tilsyn med evt. etterfølgende reaksjoner. 

 4.4  Regelverkets kompleksitet - en utfordring? 
!
Intensjonen med regelverkskravene til HMS er i all hovedsak lik for alle nordsjølandene. Det er 
imidlertid en del særnorske krav, særlig knyttet til arbeidsmiljø, som kan medføre betydelige 
merkostnader. Merkostnadene vil være begrenset for nybygg såfremt arbeidet planlegges godt og 
gjøres riktig. For inntak av rigger som har vært i operasjon utenfor norsk sokkel og som må 
oppgraderes, kan derimot de særnorske kravene medføre betydelige merkostnader f.eks. 
oppgradering av boligkvarter, løftean- ordninger, belysning, støy !
Det er også utfordringet ved at ved et formåls- og funksjonsbasert regelverk så kan det blir for vidt 
for enkelte aktører og særlig de litt mindre. Men en næring i stor utvikling så kan det for enkelte 
noen ganger se ut til å gå litt for fort. Av rapporten til Arbeidsdepartementet så sies det at HMS-
regimet også fører til økt kompleksitet for brukerne. Det stadig voksende antall industristandarder 
krever betydelig kunnskaper og teknisk innsikt og ikke minst ressurser med tanke på anvendelse og 
fornying.  !
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Et regelverk i stadig utvikling og med overlappende lovgivning skaper en type kompleksitet som 
krever mye og detaljert kompetanse når det gjelder fortolkning av regler, noe spesielt de mindre 
selskapene uttrykker vanskeligheter med. Valgfriheten i regimet og muligheten til å utøve skjønn vil 
derfor i praksis kunne bli svært begrenset. Dette kan få utilsiktede konsekvenser ved at 
kompleksiteten i styringssystemene blir for høy og omfanget for stort. Dermed kan både 
effektiviteten og i verste fall sikkerheten i regimet reduseres. !
De nye rettighetshaverne har investert mye i å tilegne seg regelverkskompetanse. Og flere av de 
mindre rettighetshaverne tar nettopp i rapporten til Arbeids- og sosialdepartementet opp at ofte hos 
utenlandske ledere er svakere forstålse og manglende kunnskap om regimet på norsk sokkel. Flere 
av de nye rettighetshavere uttrykker at de ønsker større klarhet og forutsigbarhet i hvordan 
regelverket skal praktiseres, men at de ikke ønsker endre hele hovedstrukturen med et formåls-, 
funksjons- og risikobasert regelverk.  !
Rettighetshaverne sier også i  rapporten at veiledningene til Petroleumstilsynet ikke oppfattes som 
bra nok. Og at klarhet i forhold til fortolkninger blir spesielt komplisert og utfordrende når en 
tredjepart (eksempelvis en utenlandsk aktør) involveres. Språkproblemer, regelverkskjennskap - og 
kunnskap, samt ulike holdninger til minimumsstandarder, kompliserer denne prosessen. !
4.5 Samordning av regelverk 
!
En annen utfordring er forsatt at det er et stort regelverk å forholde seg til. Og  vi ser at flere lover 
for anvendelse på området. Særlig er uklare skiller mellom petroleumsregelverket og det maritime 
regelverket en ufordring.  !
Rammeforskriften legger opp til at § 3 «Anvendelse av maritimt regelverk i 
petroleumsvirksomheten til havs» åpner for å kunne bruke maritimt regelverk i 
petroleumsvirksomheten til havs. !
Sokkelregelverket gjelder som utgangpunkt for både faste og flytende installasjoner. I riggutvalgets 
rapport. ”Økt bore- og brønnaktivitet på norsk sokkel (2012) ble det påpekt at fordi 
sokkelregelverket er et særnorsk regelverk så må rigger som føres inn til Norge modifiseres 
vesentlig. En borerigg som tas inn til Norge vil normalt i utgangspunktet ivareta maritime krav som 
i stor grad er felles for alle flaggstater. Men i tillegg vil riggen måtte tilfredsstille ulike særkrav som 
følge av det norske sokkelregelverket. I følge Norsk olje og gass, bør det være et mål om at 
maritime krav må kunne anvendes i størst mulig grad, og at «en ikke setter ytterligere særnorske 
krav som begrenser muligheten til å ta inn rigger til Norge”. !
I rapporten ble det også vist til at særnorske sikkerhetskrav var kostnadsdrivende, noe som 
imidlertid ble imøtegått av representantene for LO og Ptil i utvalget (Økt bore- og brønnaktivitet på 
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norsk sokkel, 2012).Uklare skiller mellom maritimt regelverk og petroleumsregelverk, snever 
tolking av hva i Sjøfartsdirektoratets regelverk som er å betrakte som maritimt regelverk, samt nye 
tilleggskrav til det maritime regelverket, er av næringen trukket fram som både kostnadsdrivende og 
til tider uforutsigbart ved bygging og drift av flyttbare innretninger på norsk sokkel. !
Et annet eksempel på konsekvenser av at regelsettenes anvendelsesområder overlapper, er 
diskusjonen om forholdet mellom arbeidsmiljø og andre sider av petroleumssikkerheten. Både 
petroleumslovgivning og arbeidsmiljølovgivning stiller sikkerhetskrav til virksomheten, men med 
forskjellige innfallsvinkler og til dels forskjellige reguleringsteknikk som følge av at de større 
sammenhenger kravene inngår i er forskjellige. !
4.6 Særnorske krav 
!
Norge er det eneste landet blant nordsjølandene som henviser til spesifikke standarder, normer og 
retningslinjer. I de andre landene står næringen fritt til å velge hvilke (anerkjente) standarder de vil 
legge til grunn. 

Intensjonen med regelverkskravene til HMS er i all hovedsak lik for alle nordsjølandene. Det er 
imidlertid en del særnorske krav, særlig knyttet til arbeidsmiljø, som kan medføre betydelige 
merkostnader. Merkostnadene vil være begrenset for nybygg såfremt arbeidet planlegges godt og 
gjøres riktig. For inntak av rigger som har vært i operasjon utenfor norsk sokkel og som må 
oppgraderes, kan derimot de særnorske kravene medføre betydelige merkostnader f.eks. 
oppgradering av boligkvarter, løftean- ordninger, belysning, støy. 

 Det må derfor stilles spmtegn om enkelte av norske sikkerhetskrav rett og slett er for strenge. Det 
er et svært relevant spm og stille da vi ser det høye kostnadsnivået på norsk sokkel, som kan stride 
mot en del viktige hensyn i petroleumsloven og vedtak gjort av stortinget om at mest mulig av 
petroleumsforekomstene på et felt skal utvinnes.  

Vi ser også at enkelte av aktørene peker på at industristandarder for komplisert. I praksis er det 
ingen vei utenom standardene, men spørsmålet er om innholdet i enkelte standarder i større grad 
skal være lagt inn i lov og regelverket slik at de blir rettslig bindende. At vedlikeholdet av 
standardene heller ikke henger med i den teknologiske og organisatoriske utviklingen, blir 
forsterket av det høye aktivitetsnivået som råder for øyeblikket. Flere grupper understreker derfor at 
bransjen snarest bør intensivere arbeidet med å videreutvikle standardene. 

4.7 Storulykkerisiko 
!
Alle selskaper som opererer på norsk sokkel, har formulert risikoakseptkriterier i hht. 
Styringsforskriften § 9. Her er det operatøren som skal sette akseptkritereier for storulykkesrisiko  
og miljørisiko. 
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!
Det er dokumentert at de generelle risikoakseptkriteriene har vært uendret siden de ble formulert for 
over ti år siden. Det gjelder for de fleste av selskapene som har hatt virksomhet på norsk sokkel.  94

!
Enkelte har også tatt opp problemstillingen rundt om det er samfunnsmessig bærekraftig at 
selskapene får fullmakt til å deginere sine egne risikoakseptkriterier. Det stilles spørsmål med om 
selskapene har sammenfallende interesser med de samfunnsmessige prioriteringer, eller om de bare 
tenker økonomisk gevist. Mangelen på utvikling av riskikoakseptkriterier over 20 år kan ses på som 
en bekreftelse av det.  95

!
Med tanke på de momentene som nevnt ovenfor har ikke selskapenes kriterier for sikkerhetsnivået i 
forbindelse med storulykkesrisiko utviklet seg i takt med den teknologiske utviklingen som har vært 
i rask endring de siste årene i hht. § 9-1 i Petroleumsloven. 
Om vi sammenligner med andre land så har det i blant andre Storbritannia og Nederland utviklet 
seg en praksis med at myndighetene enten fastsetter en øvre risikoakseptgrense eller godkjenner 
selskapenes formulerte grenser.  
  !
Norsk regelverk har ikke krav til dokumentasjon av risikoreduksjonsprosesser i noen faser utover 
det som dokumenteres i samtykkesøknader. Dette skiller seg i betydeliggrad fra britisk regelverk, 
der krav til innhold i Safety Case   er en utførlig dokumentasjon av risikoreduksjonsprosessen og 96

resultatet av denne prosessen. Safety Case utarbeides tidlig i prosjekteringsfasen for første gang, og 
oppdateres både i prosjekteringsfasen, og gjennom hele driftsfasen. 
Her er det myndighetene som godkjenner selskapenes Safety Case, i motsetning til norsk 
forvaltning hvor dette er overlatt til industrien å formulere risikoakseptkriterier. Risikovurderingen, 
som innebærer sammenlikning mellom risikoanalysenes resultater og risikoakseptkriteriene, er også 
overlatt til industrien.  97

!
Et tema som har vært særlig konfliktfylt de siste årene er forslaget til Petroleumstilsynet om å endre 
forskriftsparagrafen som stiller krav til valg av livbåtsystemer på faste innretninger og flyttbare 
innretninger. Bakgrunnen er at det ble oppdaget svakheter med eksisternde frittfall-livbåter i 2005. 
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Det er brukt enorme resursser på studier og forbedringstiltak, i tillegg til at det er utviklet en ny 
standard for frittfall-livbåter.  !
Det har vært store diskusjoner rundt at Petroleumstilsynet ønsker å endre paragrafer i aktivitet- og 
innretningsforskriftene slik at alle innretninger på norsk sokkel, både nye og eksisterende, faste og 
flyttbare, skal ha frittfall-livbåter i hht til den ny standarder eller alternative evakueringsmidler med 
tilsvarende sikkerhetsnivå. Utfordringer her er at det ikke er definert hva ”tilsvarende sikkerhetsnivå 
” er. !
Næringen, representert ved Norsk olje og gass og Rederiforbundet er prinsipielt mot forslaget om 
tilbakevirkende kraft for eksisterende innretninger. Det har vært behandlet i Regelverksforum som 
er en trepartsarena for HMS-regelverk, men uten at det er oppnådd enighet om en omforent løsning. 
Dette er et eksempel som illustrer konfliktområdet knyttet til forholdet mellom funksjonsrettede 
krav og detaljkrav.  !!
5. Er samarbeidet mellom næringen og myndighetene godt nok? 
!
I rapporten  som jeg har referert til tilidere avgitt av ekspertgruppe til arbeidsdepartementet ble det 98

foretatt en omfattende intervjurunde med relevante organisasjoner og virksomhetermyndigheter, 
store og små operatører, bore-entreprenører, leverandører og små rettighetshavere for å finne ut mer 
av hvordan regelverket rundt helse, miljø og sikkerhet i dag fungerer. Jeg vil derfor bruke den 
sammen med intervjuet gjort med Norsk olje og gass i vurderingen min her, da jeg ser på dette som 
særlig relevant for hvordan næringen og myndighetene selv oppfatter regeleverket. !
!
5.1 Hvordan opplever næringen og særlig rettighetshaverne regelverket? 
!
Samtlige av de som ble intervjuet er i utgangspunktet positive til det norske regelverket rundt 
petroleumsvirksomhet. Prinsippet med et formåls-, og risikobasert regelverk med funksjonskrav er 
ansett som vellykket, der man evner å få en komplisert bransje til fungere etter myndighetenes og 
bransjens målsetting om sikker og effektiv drift. !
Regelverket, slik det er utformet med funksjonsrettede regler og ved bruk av rettslige standarder og 
et stort tilfang av frivillige industristandarder, gir et stort rom for fortolkninger. Juridisk sett er det i 
denne sammenheng hensiktsmessig å skille mellom fortolkning i betydning «fastleggelse av lovlig 
handlingsrom» og fortolkning som «valg blant flere lovlige alternativer». Den første betydningen 
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gjelder rettslige rammer for virksomheten, mens den andre viser til industriens selvstendige ansvar 
for sikkerheten.  
Disse to betydningene av begrepet ”fortolkning” er også vesentlig i diskusjonen om virkemidler. 
Der den første viser til pålegg/stansing - altså virkemidler som må ha hjemmel i lov og forskrift, og 
som kan overprøves ved administrative klager (eventuelt domstolsprøving) - viser den andre til 
standardutvikling, dialog og veiledning. !
De nye rettighetshavere gir utrykk for at de kunne tenke seg mer veiledning og detaljerte krav 
knyttet til regelverket. Ansvarliggjøring av operatørene og oppfølgningen av de skjer samtidig som 
de blir gitt et stort handlingsrom ved dagens regelverk som gir stort handlingrom for egne 
beslutninger. Rettighetshaverne etterlyser også at dialogen med Ptil kunne vært bedre. Og at den 
burde vært styrket ved at man utnytter regelverket til å videreutvikle den dialogbaserte 
tilsynsstrategien og veilederrollen.  !
Av rapporten kommer det frem at enkelte intervjugrupper, uavheneig av tilhørighet melder om 
behov for større grad av klarhet og forutsigbarhet på alle områder fordi fortolkningsprosessene i 
noen sammenhenger blir oppfattet som ressurs- og kostnadskrevende. På den annen side synes det 
som om et flertall av intervjugruppene aksepterer at dette er prisen som må betales for denne type 
regelverksstruktur. Det synes lettere for de store selskapene å akseptere denne kostnadsdimensjonen 
enn de nye rettighetshaverne. !
Det er tydelig at flere av de nye rettighetshaverne har investert betydelige ressurser for å tilegne seg 
regelverkkompetanse. De fleste i intervjugruppene til ekspertgruppen fra de nye rettighetshaverne er 
personer med lang erfaring og høy kompetanse knyttet til det norske regelverket, ofte med bakgrunn 
fra andre operatører og/eller Ptil. Disse utrykker at de nye rettighetshaverene har svakere forståelse 
og manglende kunnskap om regimet på norsk sokkel, særlig hos enkelte ledere med utlandsk 
bakgrunn.  !
Det blir også blant de nye rettighetshaverne sagt at prekavifiseringen må bli strengere. Selskaper 
som ikke har tilstrekkelige ressurser og kompetanse må ikke tildeles eierandeler og operatørskap. 
Det blir gitt ett tydelig signal på at prekvalifiseringen må være reell og ikke praktiseres basert på 
politiske singaler. De mener det blant annet må stilles presise krav til kompetanse og organisasjon. !
De nye rettighetshaverne påpeker også at de ikke oppfater veiledningene som Ptil tilbyr som gode 
og detaljerte nok. Flere  av de nye rettighetshaverne utrykker også at de ved anledninger har stort 
behov for å få diskutert saker og tolkninger med Ptil, men at Ptil ikke har kapasitet til å gjøre denne 
jobben i den utstrekning som aktørene har behov for. !
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Det er likevel blant de nye rettighetshaverene liten interesse for å endre stort på regelverket. Men de 
etterlyser større klarhet og forutsigbarhet, det er mer myntet på hvordan regelverket skal praktiserer 
enn et ønske om å endre hovedstrukturen.   !
!
5.2 Hvordan opplever myndighetene regelverket? 
!
I rapporten til arbeidsdepartementer understreker Petroleumstilsynet at de synes det 
funksjonsrettede regelverket i næringen er meget velfungerende. Dialogen som Ptil skal ha med 
aktørene er viktig. Enkelte intervjugrupper i Ptil mener at dialogen burde styrkes ved at en 
videreutviklet den dialogbaserte tilsynsstrategien og dermed også veilederrollen.  !
I denne sammenheng er det for Ptil viktig å understreke forskjellen på veiledning og rådgivning. I 
enkelte tilfeller vil for eksempel veiledning lett kunne grense opp til det å yte ”konsulenttjenester” 
for selskapene, noe som bidrar til økt uklarhet med hensyn til ansvarsfordelingen mellom 
tilsynsmyndighet og operatør. Ved praktisering av «dialog» er det således ikke alltid lett å være klar 
på hvor rollen som myndighetsutøver og veileder i regelverket slutter og rollen som «tilrettelegger», 
«rådgiver» og «endringsagent» begynner. Flere intervjugrupper i Ptil uttrykte at det ikke alltid var 
like lett å trekke klare grenser mellom rollene. 

!
5.3 Petroleumstilsynets utfordringer. 
!
Også Petroleumstilsynet har vært nødt til å tilpasse seg utviklingen og endringene som har funnet 
sted i norsk petroleumsvirksomhet de siste ti årene. Den økte aktiviteten på sokkelen har ført til en 
mangfoldig aktørsammensetning, samt til teknologisk utvikling og organisatoriske 
endringsprosesser. I tillegg er økt tids- og kostnadspress en annen mulig konsekvens.  !
I følge St. meld. nr. 29 (2010-2011) har det vært ressurskrevende for Petroleumstilsynet å håndtere 
denne utviklingen, og det har vært en prioritert oppgave å følge opp nye operatører i forbindelse 
med første leteboring. Det er avgjørende for Petroleumstilsynet at de blir kjent med, og opparbeider 
tillit til en stadig tilvekst av nye aktører. Vurderingen av selskapenes kompetanse og kvalifikasjoner, 
samt tilsyn og veiledning, krever mye ressurser. Det legges også mye arbeid ned i å følge opp 
operatørenes påse-plikt, for å sikre klare linjer i ansvarsfordelingen både internt i selskapene og 
mellom ulike nivå i aktørkjedene.   99

!
 I meldingen forutsetter Arbeidsdepartementet at Petroleumstilsynet viderefører den samlende 
innsatsen overfor de nye aktørene, og fremhever samtidig at dette vil legge press på andre 
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prioriteringer i etaten. Departementet forventer også at Petroleumstilsynet fortsatt skal prioritere 
rollen som pådriver og tilrettelegger for partssamarbeidet.  100

!
Det er ikke vanskelig å se at Petroleumstilsynet, som myndighetsansvarlig for den tekniske og 
operasjonelle sikkerheten på norsk sokkel, har en kapasitetsutfordring som må håndteres også i 
kommende år. I tillegg vil det være nødvendig å ha fokus på å opprettholde et kompetansenivå i 
etaten som samsvarer med utviklingen i næringen. Det er av stor betydning for sikkerhetsnivået på 
norsk sokkel at Petroleumstilsynet klarer å tilpasse seg de stadige endringene i næringen, og 
prioritere ressursene sine på en fornuftig måte. Dette må skje gjennom et kontinuerlig fokus på 
hvordan aktørene i bransjen forholder seg til reguleringsregimet. !!
6. Konklusjon - er det norske HMS-regelverket godt nok? 
!
På bakgrunn av de vurderinger som er gjort ovenfor vil jeg si at utviklingen av regelverket i norsk 
petroleumsnæring har vært velykket. Men samtidig er det heller ingen tvil om at 
rettighetshavergruppene står over for noen utfordringer til oppfølging av regelverket,  samtidig bør 
det stilles spørsmål ved om det norske regelverket er for strengt når vi sammenligner oss med andre 
nasjoner som f.eks Storbritania.  !
Det er ingen tvil om at HMS-regelverket i Norge er et ressurskrevende regime som forutsetter 
modne aktører med god kjennskap til, og forståelse av regelverkets oppbygning og forutsetninger. 
Samtidig er det heller ingen tvil  om at det HMS-regimet Norge har hatt gjennom mange år har vært 
en suksessfaktor for næringen i Norge. !
Det funksjonsbaserte HMS-regelverk har helt klart flere fordeler. Regelverket er risikobasert og 
åpner for innvasjon og utvikling av alternative løsninger og implementering av ny teknologi. Det 
gjør at regelverket er svært tilpasningsdyktning. HMS-kravene er de samme i dag som for 10-12 år 
siden, det gir noen utfordringer fordi utviklingen de senere år har vært stor når det særlig kommer til 
kostnadsnivå, teknologisk utvikling og antall aktører på norsk sokkel.  !
Hovedkonklusjonen er at regelverket gjennom sin utvikling har vært vellykket. Men med de 
endringene som har vært de siste år når det kommer til antall aktører, kostnader og teknologisk 
utvikling så bør det  gjøres noen endringer for å gjøre regelverket og næringen enda mer robust, og 
det uten å gå bort fra det funksjonsbaserte regelverket. Jeg vil nå gå inn på noen momenter som er 
viktig for utviklingen og forutsetningene for at regelverket fortsatt skal være robust, og enkelt for 
rettighetshavergruppen å følge opp.  !
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6.1  Ptil må bevisstgjøre små aktører 
!
Et funksjonsbasert regelverk skal i utgangspunktet være fleksibelt når det kommer til innføring av 
ny teknologi, nye organisasjonsformer, rutiner og praksis og dermed sikre at læring skjer 
kontinuerlig. Det er viktig at tilsynsmyndighetens informasjons- og veilednings- funksjoner fungere 
godt overfor industrien. Petroleumstilsynet har her en viktig oppgave, og kanskje særlig ovenfor de 
nye aktørene som kanskje har mer behov for forstålse av sin rolle og bevisstgjøring på det norske 
regelverket. Men samtidig er det en utfordring å finne riktig balanse mellom rådgivning og 
ansvarliggjøring siden hele det norske regelverket er bygd på en slik måte at nettopp aktørene skal 
sitte med hovedansvaret.  

!
6.2 Sammenligne kostnader i forhold til antatt nytte  
!
Kostnadsnivået på norsk sokkel er en utfordring. Og særnorske regler gjør det mindre lønnsomt å 
drive petroleumsaktivit. Det er en bekymring for at dette kan hindre maksimal utvinning på allerede 
eksistrerende felt, fordi teknologiutviklingen koster for mye og særlig de krav som settes for rigger 
på norsk sokkel. Det er tydelig behov for tydeligere prioritering og bruk av virkemidler. En bør 
videreføre en tilsynsstrategi som er risiko- og formålsbasert og med et regelverk som i hovedsak er 
funksjonsrettet, og knyttet opp til industristandarder. Men det bør vurderes å innføre en praksis for 
eksplisitt å sammenligne kostnader i forhold til antatt nytte. 

!
6.3 Samordning og internasjonalisering av regelverk 
!
Utfordringene ved et overlappende regelverk gir også noen konsekvenser for regimets robusthet. 
Det skaper både usikkerhet og i noen tilfeller ekstra kostnader for aktører i næringen. Usikkerheten 
handler i første rekke om at små aktører har vanskelig for å opparbeide seg tilstrekkelig kompetanse 
til å forstå og håndtere kompleksiteten i grenseflatene/overlappingene mellom regelverkene på en 
effektiv måte. Slik sett er utfordringene ved et overlappende regelverk en potensiell svakhet i 
forhold til kriteriet om både rettsikkerhet og effektivitet.  !
Beslutningen om økning antall aktører på 2000-tallet har gitt ufordringer for regelverket. 
Internasjonale aktører er ikke vant til det særnorske regimet, og her burde en internajsonalisering av 
regelverket ses på for å bedre sikkerheten. Det også på bakgrunn av de tilsyn Petroleumstilsynet har 
gjort hos flere aktører, som avdekker en rekke svakheter ved å klare og følge opp det strenge norske 
regelverket. Dette er en vurdering jeg ikke har de tekniske innsiketer for å kunne ta. Men det bør 
drøftes og vurderes om det kanskje er til det beste for industrien, både med tanke på målene om økt 
utvinning fra eksisterende felt, utvikling av ny teknologi og ikke minst sikkerhet. 

!
6.4 Veiledninger for å forebygge mot storulykke  
!
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Det funksjonsrettet regelverk basert på tillit, har noen åpenbare svakheter når det gjelder evnen til å 
håndtere storulykkesrisiko. !
Her bør  forbedring av regimets robusthet skje ved implementering av risikoakseptkriterier, 
risikoanalyser og risikoreduksjons- prosesser. I tillegg bør en som Britiske myndigheter i mange år 
har gjort; gitt ut veiledninger og interne kravdokumenter (som veiledninger) for 
risikostyringsprosesser. Myndighetene kan fastsette øvre grenser for tillatte nivåer. Alternativt kan 
myndighetene stille krav å gi veiledning om hvordan nivåer kan fastsettes, men for øvrig la 
selskapene selv få fortsette å fastsette generelle risikoakseptkriterier. !
I tillegg til nye forskriftskrav bør myndighetene endre tilsynspraksis slik at den tar aktivt tak i 
elementene i risikostyringsprosessen. Dette kan langt på vei også oppnås gjennom å kreve 
innsending av dokumentasjon av risikoreduksjonsprosesser. !
Helt avslutsningsvis vil jeg også poengtere at rettighetshavergruppen har et stort ansvar for 
forvaltningen av det funksjonsbaserte regelverket. Partssamarbeidet blir viktig videre for å nettopp 
finne nye løsninger til de utfordringene næringen står ovenfor, men også mulighetene næringen som 
ovenfor de kommende årene. En rekke pålegg de siste år tyder på at en bevistgjøring rundt 
rettighetshavernes ansvar er nødvendig. !
Alternativet til det funksjonsbaserte regelverket er et mer detaljert regelverk, og vil nok ikke klare 
følge med utviklingen i næringen. Konklusjonen er derfor at en bør fortsette å videreutvikle det 
funksjonsbaserte regelverket, men med noen presiseringer som nevnt ovenfor.  !!!!
!
7. Litteraturliste !!
Lover  !
Grunnloven av 17. mai 1814 
Lov nr. 12 1963. (Kontinentalsokkelloven)  
Lov nr 4. 1977 om arbeidervern og arbeidsmiljø  
Lov nr. 11 1985 om petroleumsvirksomhet - opphevet 1 
Lov nr. 72 1996 om petroleumsvirksomhet (Petroleumsloven eller ptrl) 
Lov nr. 62 2005 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven eller aml.) !
Side �47



Stortingsmeldinger  !
St. meld. nr. 28 (2010-2011)  - En næring for framtia. 
St. meld. nr. 29 (2010-2011) - Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv. 
St.meld. nr. 17 (2002-2003) - Om statlige tilsyn. 
St. meld. nr. 39 (1999-2000) - Olje og gassvirksomheten. 
St. meld. 21 (2011-2012) - Norsk klimapolitikk. !
Forskrifter:  

FOR-2003-12-19-1592: Vedtak om opprettelse av petroleumstilsynet 

FOR-2010-02-12-158: Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på 
enkelte landanlegg (rammeforskriften). (lovdata.no). 

FOR 2010-04-29 nr 611: Forskrift om styring og opplysningsplikt i petroleums- virksomheten og på 
enkelte landanlegg (styringsforskriften). (lovdata.no). 

FOR 2010-04-29 nr 634: Forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i 
petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften). (lovdata.no). 

FOR 2010-04-29 nr 613: Forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten 
(aktivitetsforskriften). (Lovdata.no). 

FOR-1996-12-06-1127: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(Internkontrollforskriften) (Lovdata.no). 

FOR 2010-04-29 nr 612: Forskrift om tekniske og operasjonelle forhold på landanlegg i 
petroleumsvirksomheten med mer (teknisk og operasjonell forskrift). 

Safety Case Regulations (SCR05), SI 2005 No 3117. 

Odelstingsproposisjoner 

Ot.prp.nr.43  (1995-1996) - Om lov om petroleumsvirksomhet !
Offentlige utredninger !
- NOU 2012: 16 - Samfunnsøkonomiske analyser 
- Innst.O nr. 7 (1996-97) til petroleumsloven av 1996 
- TILSYNSSTRATEGI OG HMS-REGELVERK I NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET 
Rapport avgitt av ekspertgruppe til Arbeidsdepartementet 27.8.2013 ifølge mandat av 31.10.2012 

Side �48

http://lovdata.no
http://lovdata.no
http://lovdata.no


- Økt bore- og brønnaktivitet på norsk sokkel - Utredning fra en ekspertgruppe oppnevnt av Olje- og 
energidepartementet 19. desember 2011. Avgitt torsdag 16. august 2012 
- Rapport fra SINTEF, Kartlegging av aktørbildet på norsk sokkel – Tilbakemelding til selskapene 
av 13.03.2008, publisert på www.sintef.no (”SINTEF-rapporten”) og  
- Strukturendringer i petroleumsvirksomheten”, publisert 11.02.2009 på www.regjeringen.no, s. 14 
(”OED-rapporten”) !!
Litteratur !
Abrahamsen, E.B. and Aven, T. (2012). Why risk acceptance criteria need to be defined by the 
authorities and not the industry? 

Boe Boe, Erik: ”Den rettslige betydningen av politiske målsettinger i stortingsmeldinger, 
komitéinnstillinger osv.” i Jussens venner, 1981  

Bjørn Engstrøm: Vår Oljelovgivning, Lov og Rett, 1972 

Ellenes Ellenes, Sverre: Samarbeidsavtalens rekkevidde mellom deltakerne i 
rettighetshavergruppen: en studie av virkeområdet for flertallskompetansen til styringskomiteen i 
rettighetshavergruppene på kontinentalsokkelen, MarIus nr. 280 (Oslo 2001) 

Jan Fridthjof Bernt og Synne Sæther Mæhle.(2007) Rett, Samfunn og Demokrati. 

Knut Kaasen. (1984). Sikkerhetsreguleringen i petroleumsvirksomheten. Sjørettsfondet, Oslo 

Knut Kaasen: ”Statsdeltagelsesavtalen i norsk petroleumsrett: kontraktsrettslig form, 
konsesjonsrettslig innhold - eller omvendt?” i Tidsskrift for rettsvitenskap. 1984 

Knut Kaasen: Om samarbeidet mellom rettighetshaverne etter en utvinningstillatelse i Norsk 
petroleumsutvinning i rettslig belysning av Krohn, Mads m.fl. Oslo 1997 del 3. 

Knut Kaasen: Petroleum Law Compendium. 2003  !
Knut Kaasen. Safety regulation on the Norwegian Continental Shelf. I P. Lindøe, M. Baram & O. 
Renn (red.), Risk Governance of Offshore Oil and Gas Operations: In Search of Robustness. 2013 !
Hammer, Ulf mfl., Petroleumsloven, Oslo 2009 (”Hammer mfl.”) 

Jan Fridthjof Bernt og Synne Sæther Mæhle. Rett, Samfunn og Demokrati. 2007. 

Lindøe, P. H., & Braut, G. S. (2010). Risk regulation in the Norwegian petroleum industry. 

Side �49



Ryggvik, H.  Dypt vann i horisonten : regulering av sikkerhet i Norge og USA i lys av Deepwater 
Horizon-ulykken. [Oslo]: Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK). 2012 

Torstein Eckhoff . 5. utgave ved Jan. E. Helgesen - Rettskildelære. 2001 

Yngve Bustensli og Simen Skaar Petroleumsregelverket Bind 2.  

Vinnem, J.E. . Evaluation of the Norwegian risk management approach for offshore installations in 
the concept selection phase. 2013 

Vinnem, J.E. Livbåtevakuering på norsk sokkel, Kost-nytte vurdering ved å tilfredsstille DNV-OS-
E403 for eksisterende innretninger på norsk sokkel. Preventor-rapport 201200–03. 2013 

Faktaheftet for norsk petroleumsvirksomhet 2006 (Olje- og energidepartementet)Petroleumstilsynet. 
(2013d). Så ymse på Yme. Lastet ned 05.03.2014, fra petroleumstilsynet sine hjemmesider. 

Petroleumstilsynet. (2012d). Sammendrag etter møter med rettighetshavere i utvinningstillatelse 
316 (YME). Petroleumstilsynet. 

Petroleumstilsynet (2013d): Så ymse på Yme. Lastet ned 2013.05.01, fra http://www.ptil.no/
sikkerhet-status-og-signaler-2012-2013/saa-ymse-paa-yme- article9195-684.html 

!
Nettsider !
http://www.ptil.no/getfile.php/Tilsyn%20på%20nettet/tilsynrapporter%20pdf/2011_1252_rapport
%20tilsyn%20rettighetshavere%20i%20utvinningstillatelse%20316%20Yme.pdf (Sist sjekket 
02.03.2014) 
http://www.ptil.no/viktige-prinsipper-i-regelverket/category833.html (Sist sett 23.01.2014) 
http://www.ptil.no/regelverk/r2002/frame_n.htm - (sist sjekket 23.01.2014) 
http://www.ptil.no/regelverk/operatoerer-og-rettighetshaveres-ansvar-article8333-696.html 
http://www.ptil.no/rammeforskriften/category386.html#_Toc358372868 (Sist sjekket 05.04.2014) 
http://www.ptil.no/om-tilsyn/category712.html (Sist besøkt 05.04.2013) 
Samarbeidsavtalen for siste konsesjonsrunde - http://www.regjeringen.no/upload/OED/pdf%20filer/
OG/samarbeidsavtale_regnskapsavtale.pdf#search=samarbeidsavtale&regj_oss=1 (Sist sjekket 
04.05.2014) 
http://www.norskoljeoggass.no/no/Faktasider/Okt-utvinning/ (Sist sjekket 14.02.2014) 
http://www.ptil.no/om-rnnp/category720.html (Sist sjekket 21.02.2014) 
 www.ptil.no/om-rnnp/category720.html (Sist sjekket 21.02.2013) 
http://www.tu.no/petroleum/2014/01/13/petroleumstilsynet-fant-alvorlige-hms-avvik-pa-valhall 
(Sist sjekket 02.05.2014) 

Side �50

http://www.ptil.no/getfile.php/Tilsyn%2520p%25C3%25A5%2520nettet/tilsynrapporter%2520pdf/2011_1252_rapport%2520tilsyn%2520rettighetshavere%2520i%2520utvinningstillatelse%2520316%2520Yme.pdf
http://www.ptil.no/viktige-prinsipper-i-regelverket/category833.html
http://www.ptil.no/regelverk/r2002/frame_n.htm
http://www.ptil.no/regelverk/operatoerer-og-rettighetshaveres-ansvar-article8333-696.html
http://www.ptil.no/rammeforskriften/category386.html#_Toc358372868
http://www.ptil.no/om-tilsyn/category712.html
http://www.regjeringen.no/upload/OED/pdf%20filer/OG/samarbeidsavtale_regnskapsavtale.pdf#search=samarbeidsavtale&regj_oss=1
http://www.norskoljeoggass.no/no/Faktasider/Okt-utvinning/
http://www.ptil.no/om-rnnp/category720.html
http://www.ptil.no/om-rnnp/category720.html
http://www.tu.no/petroleum/2014/01/13/petroleumstilsynet-fant-alvorlige-hms-avvik-pa-valhall


http://www.regjeringen.no/upload/AD/publikasjoner/rapporter/2013/
Utvalgsrapport_HMS_regelverk.pdf (Sist sjekket 20.03.2014) !!
Muntlige kilder: 
Hilda Kjeldstad, Petroleumstilsynet  
Knut Thorvaldsen, Norsk olje og gass 
Øystein Joranger, Norsk olje og gass !
Antall ord: 17389

Side �51

http://www.regjeringen.no/upload/AD/publikasjoner/rapporter/2013/Utvalgsrapport_HMS_regelverk.pdf

