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Introduksjon
Avtale mellom regjeringene i Kongeriket Norge og Kongeriket Danmark om utvinning
og transport av petroleum fra Trymfeltet på norsk kontinentalsokkel til
Haraldinnretningen på dansk kontinentalsokkel, signert 25. juni 2010, inneholder
bestemmelser om konsultering og samarbeid i helse-, miljø- og sikkerhetstilsynet
(HMS-tilsyn) med utvinning og transport av petroleum fra Trym-feltet på norsk
kontinentalsokkel til Harald-innretningen på dansk kontinentalsokkel.
Dette Memorandum mellom Energistyrelsen og Petroleumstilsynet regulerer det
praktiske samarbeidet mellom de to etatene i sin oppfølging av helse-, og
sikkerhetsmessige forhold ved den nevnte utvinning og transport av petroleum.
Samarbeidet omfatter også oppfølging av forebyggende tiltak for å bevare
innretningenes integritet med henblikk på å unngå uønskede hendelser og tilstander
som kan medføre skade på ytre miljø
Ved motstrid mellom denne avtale og den overordnede avtale av 25. juni 2010, har
sistnevnte fortrinn.
Tilsynsobjekt
Dette Memorandum beskriver det koordinerte samarbeidet mellom Energistyrelsen og
Petroleumstilsynet ved planlegging og gjennomføring av tilsynet med infrastruktur på
havbunnen (produksjonsbrøriner, rørledning og umbilical), inkludert stigerør og
mottaksanlegg på Harald-innretningen. Trym-feltet inklusive rørledning og
kontrollkabel eies av norske rettighetshavere og opereres av DONG E&P Norge AS.
Harald-innretningen opereres av Mærsk Olie og Gas A/S.
Rolle og lovmessig grunnlag for myndighetenes sikkerhetstilsyn
I Norge: Se Vedlegg I til dette Memorandum.
I Danmark: Se Vedlegg II til dette Memorandum.
Koordinering
Energistyrelsen og Petroleumstilsynet avtaler koordineringen av de tilsynsaktiviteter
som omfattes av dette Mernorandum og konsulterer hverandre løpende om spørsmål
av gjensidig interesse i forbindelse med dette.
Planlegging og gjennomføring av tilsyn
Energistyrelsen og Petroleumstilsynet vil utveksle sine planer for tilsynsaktiviteter
som vedrører utvinning og transport av petroleum fra Trym-feltet til Haraldinnretningen, for kommentarer.
Når de to myndighetene gjennomfører felles tilsynsaktiviteter, vil den av
myndighetene, som etter pkt. 6 a i den overordnede avtalen sikrer den andre
myndighet adgang til å føre tilsyn, ha ansvaret for å legge til rette de praktiske forhold

og for å lede tilsynsaktivitetene. Når slike felles aktiviteter er gjennomført, vil
myndighetene utveksle utkast til rapporter og annen relevant korrespondanse til
uttalelse før de endelige rapportene blir sendt til operatørselskapene.
Dersom Energistyrelsen eller Petroleumstilsynet utfører selvstendige tilsynsaktiviteter,
skal informasjon om resultatene fra slike aktiviteter utveksles mellom partene.
Energistyrelsen vil informere Petroleumstilsynet om resultatene fra tilsynsaktiviteter,
som ikke er direkte rettet mot Trym-innretningene eller relevante deler av Haraldinnretningen, men som likevel kan ha betydning for disses sikkerhet.
Dersom Energistyrelsen eller Petroleumstilsynet får behov for å utøve tilsyn eller
kontroll med operatørselskapene, utover det som er fastlagt i de utvekslede planer, skal
informasjon om slik kontakt uten opphold oversendes den annen part.
Behandling av søknader om samtykke, unntak etc. og andre
enkeltvedtak
Her vises til Avtalen mellom de to lands regjeringer, pkt 1 c), pkt 3 b) og pkt 6 b).
Utveksling av informasjon
Energistyrelsen og Petroleumstilsynet vil utveksle relevant informasjon, som for
eksempel endringer i de respektive tilsynsordninger, bruk av tredje part i tilsynet,
ulykker og farlige hendelser, teknisk informasjon osv, fra drift av innretninger
generelt, samt om utvikling av regelverk.
Energistyrelsen vil informere Petroleumstilsynet når det antas at den tekniske
tilstanden til andre innretninger og anlegg kan ha innvirkning på sikker drift av Tryrninnretningen og relevante deler av Harald-innretningen.
Statusmøter
Energistyrelsen og Petroleumstilsynet vil arrangere nødvendige statusmøter med
operatørselskapene for å vurdere selskapenes utførelse med hensyn til sikker drift og
styring av sikkerheten.
For- og ettennøter mellom myndighetene arrangeres når dette er nødvendig.
Revisjoner
Myndighetene vil med passende intervaller vurdere sine erfaringer med hensyn til
praktiseringen av ordningene i dette Memorandum, og foreta de revisjoner som anses
hensiktsmessige.
Dette Memorandums status
Dette Memorandum tilsidesetter ikke de rettigheter eller plikter som Energistyrelsen
og Petroleumstilsynet har som følge av nasjonal lov. Dersom det viser seg at
aktiviteter som gjennomføres i tråd med dette Memorandum, ikke er i
overensstemmelse med slike forpliktelser, vil myndighetene konsultere hverandre for
avklaring og korrigering.

Distribusjon av kopier av dette Memorandum
For å gi tilstrekkelig grad av forutsigbarhet i myndighetstilsynet, skal en kopi av dette
Memorandurn med vedlegg, samt av eventuelle senere revisjoner, oversendes
operatørselskapene.
Dato for ikrafttredelse og opphør av dette Memorandum
Dette Memorandum trådte i kraft ved signering og kan sies opp av begge parter med 6
måneders varsel. Operatørselskapene vil bli underrettet ved slik oppsigelse.
Dette Memorandum er inngått på norsk og dansk. Begge språkversjoner har samme
gyldighet.

Dato

På vegne av Energistyrelsen

Dato

På vegne av Petroleumstilsynet

VEDLEGGI

Rolle og lovmessiggrunnlagfor myndighetenessikkerhetstilsynrelatertfil
petroleumsaktiviteteri Norge

Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp at aktørene i
petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet og beredskap, og
gjennom dette også bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.
Petroleumstilsynet ble 1. januar 2004 etablert som et selvstendig, statlig tilsynsorgan. Tilsynet
holder til i Stavanger og har vel 160 medarbeidere.
Petroleumstilsynet er underlagt Arbeidsdepartementet og har myndighetsansvar for sikkerhet,
beredskap og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten, inkludert petroleumsanlegg og
tilknyttede rørledningssystemer på Melkøya, Tjeldbergodden, Nyhamna, Kollsnes, Mongstad,
Sture, Kårstø, Slagentangen og eventuelle framtidige, integrerte petroleumsanlegg.
Departementet har dessuten vedtatt at Petroleumstilsynet skal være tilsynsmyndighet for de
planlagte gasskraftverkene i Hammerfest, Skogn og Grenland, med tilknyttede rørledninger,
samt det planlagte reservegasskraftverket i Nyhamna.

Petroleumstilsynetsmyndighetsansvar
Petroleumstilsynet har myndighetsansvaret for teknisk og operasjonell sikkerhet —herunder
beredskap, samt for arbeidsmiljø i alle faser av virksomheten; som ved planlegging,
prosjektering, bygging, bruk og ved eventuell senere fjerning. Departementet har delegert
Petroleumstilsynet myndighet til å fastsette utdypende forskrifter for sikkerhet og
arbeidsmiljø i virksomheten, og å fatte enkeltvedtak i form av tillatelser og samtykker, pålegg,
tvangsmulkt, stansing av virksomheten, forbud, unntak mv.
Petroleumstilsynets myndighetsområde
utfyllende forskrifter:

omfatter forvaltning av følgende sentrale lover med

Lov 29. november 1996 nr 72 om petroleumsvirksomhet
Lov 17. juni 2005 nr 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.
Lov 14. juni 2002 nr 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og
om brannvesenets redningsoppgaver
Lov 24. mai 1929 nr 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Følgende forskrifter er mest sentrale i forhold til denne avtalen:
Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte
landanlegg (rammeforskriften).
Forskrift om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og på enkelte
landanlegg (styringsforskriften).
Forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i
petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften).
Forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften).

VEDLEGG

II

Rolle og loymæssigt grundlag for myndighedernes sikkerhedstilsyn
og rørledninger i Danmark

med offshoreanlæg

Energistyrelsen er ressortmyndighed for sikkerhed og sundhed på offshoreanlæg til
efterforskning og indvinding af olie og gas samt for rørledninger til transport af kulbrinter på
dansk søterritorium og kontinentalsokkel. Energistyrelsen udøver disse beføjelser i henhold til
delegation fra klima-, energi- og bygningsministeren.
Energistyrelsen fører tilsyn med de sikkerheds- og sundhedsmæssige aspekter på
offshoreanlæggene, ligesom Energistyrelsen fører tilsyn med offshore rørledninger til
transport af kulbrinter.
Sikkerhed omfatter den indbyggede sikkerhed i anlæg og udstyr samt sikkerhed på
arbejdspladser og ved arbejdets udførelse. Sundhed omfatter sundhedsmæssige forhold i
arbejdsmiljøet og andre sundhedsmæssige forhold.

Myndighedsopgaverne omfatter:
Godkendelse og tilladelser i forbindelse med projektering, drift, ændringer og
demontering af offshoreanlæg og rørledninger
Tilsyn med sikkerhed og sundhed på offshoreanlæg og med rørledninger, herunder
meddelelse af påbud
Udarbejdelse af regler vedrørende sikkerhed og sundhed på offshoreanlæg og
vedrørende rørledninger, herunder gennemførelse af EU-direktiver
Energistyrelsens myndighedsområde
tilhørende bekendtgørelser:
Lov om kontinentalsoklen, jf.
senere ændringer)
Lov nr. 1424 af 21. december
efterforskning, produktion og
senere ændringer)

omfatter bl.a. forvaltningen af følgende love med
lovbekendtgørelse

nr. 1101 af 18. november 2005 (med

2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til
transport af kulbrinter (offshoresikkerhedslov) (med

