Regelverkspliktig innsending av materiale og opplysninger
Dette er en alfabetisk oversikt over regelverkspliktig innsending av materiale og opplysninger til Petroleumstilsynet (Ptil). Oversikten er ment som en hjelp, men den er ikke nødvendigvis uttømmende til enhver
tid. Oversikten omfatter også informasjon som skal sendes enkelte andre myndigheter/instanser i henhold
til vårt regelverk. Det gjøres særlig oppmerksom på at enkelte av opplysningene/dokumentene i oversikten, blant annet. PUD/PAD, også skal sendes Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet (OD), se
tilsvarende oversikt på ODs nettside: http://www.npd.no/rapportering/regelverkspliktig-innsending-av-materiale-og-opplysninger/
Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen åpner for elektronisk innsending, jf. § 3 som
sier at henvendelse til et forvaltningsorgan kan skje i elektronisk form når henvendelsen fremsettes på den
måten og til den elektroniske adressen forvaltningsorganet har gitt anvisning på for den aktuelle typen henvendelse.
Der regelverket ikke sier noe om innsendelsesmåte, anbefaler vi bruk av «JV Authorities» i License2Share
(L2S). L2S er en sikker løsning for elektronisk kommunikasjon, jf. ODs/Ptils likelydende brev av 17.2.2012
til operatører og rettighetshavere. Dokumenter er ansett som offisielt oversendt myndighetene når de er rutet
fra "JV Authorities" i L2S til hovedadressen.
Se også styringsforskriften § 24 som gir regler om tilrettelegging av materiale og opplysninger, og veiledning til bestemmelsen.
Regelverket som er nevnt i oversikten, er tilgjengelig på vår nettside:
http://www.ptil.no/regelverk/category696.html
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Bruk av ”Authorities” til myndighetskorrespondanse i License2Share (L2S)

Bakgrunn
AuthorityWeb startet opp i 2004 som en løsning knyttet til formell myndighetskorrespondanse mellom petroleumsnæringen og myndighetene. Med myndighetene menes Oljedirektoratet (OD), Petroleumstilsynet (Ptil) og Olje- og energidepartementet (OED). Denne løsningen ble i februar 2011 videreført i License2Share (L2S) der myndighetskorrespondansen
administreres i et eget Joint Venture (JV) som har fått navnet “Authorities”. Det er EPIM (Exploration & Production Information Management Association) www.epim.no som administrerer løsningen.
L2S-løsningen
”Authorities” i L2S er en sikker transportkanal for utveksling av formell elektronisk korrespondanse mellom operatørselskapene/rettighetshaverne og myndighetene. Den er laget med
høy grad av sikkerhet slik at bare avsender og mottaker kan lese innholdet. Løsningen er tilrettelagt med mapper for korrespondanse mellom det enkelte selskap og OD, Ptil og OED.
Myndighetene vil alltid rute/sende til selskapsdefinerte grupper som skal inneholde firmaets
offisielle e-postadresse. Løsningen tilbyr full sporbarhet av alle dokumenter som utveksles.
OD, Ptil og OED oppfordrer nå alle operatørselskaper/rettighetshavere i L2S til å ta i bruk
“Authorities” for innsending av formell myndighetskorrespondanse. Alle selskaper som ønsker å benytte L2S som transportkanal mot myndighetene, og som har signert ”L2S Authorities
Policy Document”, vil automatisk få tilgang til relevante mapper i “Authorities”.

Utsendelse av likelydende brev fra myndighetene
I “Authorities” er det etablert et fellesområde kalt ”Common” og som er åpent for alle selskap
som har tilgang til ”Authorities”. Dette fellesområdet skal brukes kun for offentlige likelydende brev som er adressert fra myndighetene til flere mottakere.
OD og Ptil vil fra 1.juni 2012 ta i bruk ”Common”-området for sending (ruting) av offentlige
likelydende brev til alle operatørselskaper/rettighetshavere som har signert ”L2S Authorities
Policy dokumentet”. Selskapene vil i tillegg automatisk få varsel i e-post om at rutingen er utført. Vi vil på denne måten oppnå målsettingen om utstrakt bruk av digital samhandling ved
hjelp av L2S framfor bruk av ordinær post, e-post og Droppsone.
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e-Forvaltningsforskriften §8 sier: ”(1) Underretning om enkeltvedtak kan skje ved bruk av
elektronisk kommunikasjon dersom parten uttrykkelig har godtatt dette og oppgitt den elektroniske adresse forvaltningsorganet skal benytte”. I følge forskriften er myndighetene derfor
forpliktet til å be om aksept fra det enkelte selskap før sending av utgående brev kan tas i
bruk.
Dette vil bli ivaretatt ved at EPIM sender forespørsel til operatørselskapene/rettighetshaverne
i L2S og ber dem signere ”L2S Authorities Policy Document”.

Anbefaling
Vi anbefaler alle operatørselskaper/rettighetshavere som bruker L2S-løsningen til å signere
”L2S Authorities Policy Document” og ta i bruk “Authorities” for elektronisk kommunikasjon.
Denne anbefalingen vil bli fulgt opp av EPIM med informasjon om hvordan dette i praksis
kan tas i bruk. Spørsmål om dette kan rettes til mail@epim.no.

Med hilsen

Kopi:
EPIM (Exploration & Production Information Management Association)
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