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FORSKRIFT OM MATERIALE OG OPPLYSNINGER I PETROLEUMS-VIRKSOMHETEN
(OPPLYSNINGSPLIKTFORSKRIFTEN)

Forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften). Fastsatt av Oljedirektoratet 3. september 2001 i medhold av lov 29. november 1996
nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 10-18, lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og
arbeidsmiljø m.v. § 2 nr. 3 første til og med fjerde ledd og § 80 nr. 2, og forskrift 31. august 2001
om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten § 21, § 23, § 25 og § 57 første ledd
bokstav b. Fastsatt av Statens forurensningstilsyn 3. september 2001 i medhold av lov 13. mars
1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall §§ 9, 39 tredje ledd og 40, og forskrift 31.
august 2001 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten § 57 første ledd bokstav b.
Fastsatt av Statens helsetilsyn 3. september 2001 i medhold av lov 2. juli 1999 nr. 64 om
helsepersonell § 16 andre ledd og § 76 siste ledd, lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot
smittsomme sykdommer § 1-2 tredje ledd og § 8-4, og forskrift 31.august 2001 om helse, miljø og
sikkerhet i petroleumsvirksomheten § 57 første ledd bokstav b. Endret 16. desember 2002.
Endret 17. desember 2003. Endret 21. desember 2004. Endret 22. desember 2005. Endret 19.
juni 2006. Endret 30. juni 2006. Endret 12. februar 2007. Endret 1. oktober 2009. Sist endret 29.
april 2010.
KAP I
MATERIALE OG OPPLYSNINGER

§1
Tilrettelegging av materiale og opplysninger
Opplysninger som nevnt i rammeforskriften § 17 om generelle krav til materiale og opplysninger
første ledd, skal normalt gjøres tilgjengelig for tilsynsmyndighetene som dokument og på et
dokumentformat som tilsynsmyndighetene kan bruke. Dokument skal være
a)

en avgrenset og sammenhengende informasjonsmengde,

b)

framstilt for et bestemt formål,

c)

framstilt i et anerkjent lagringsmedium,

d)

egnet for senere lesing, avlytting, framstilling, overføring eller annen gjenskaping.

For dokumenter i endelig versjon skal det brukes et anerkjent dokumentformat som gjør at
framstillingen ikke endres vesentlig ved lesing, lagring eller utskrift.
Dokumenter som gjøres tilgjengelig for tilsynsmyndighetene, skal klart vise
a)

dokumentutsteder og godkjennende enhet i den organisasjonen som avgir dokumentet,

b)

tidspunktet for godkjenning,

2

Opplysningspliktforskriften – 3. september 2001
c)

om det er endelig eller foreløpig versjon.
Materiale og opplysninger skal forvaltes med tanke på fellesløsninger og senere bruk.

§2
Direkte tilgjengelige opplysninger
Opplysninger som skal sendes tilsynsmyndighetene på forespørsel, kan alternativt gjøres direkte
tilgjengelig i elektronisk form i samråd med disse myndighetene. Omfanget av direkte tilgjengelige
opplysninger skal være avgrenset i forhold til forespørselen.

§3
Offentlig tilgjengelige opplysninger
Rapporterte data om naturforhold som nevnt i innretningsforskriften § 16 om instrumentering for
overvåking og registrering, som er av betydning for sikkerheten ved utføring av petroleumsvirksomhet skal være offentlig tilgjengelig.
Den ansvarlige for målingene skal gjøre viktige resultater fra fullskalamålinger av bærende
konstruksjoner offentlig tilgjengelig, senest fire år etter at målingene er utført.

§4
Oppbevaringstid og kassering
Materiale og opplysninger etter § 1 om tilrettelegging av materiale og opplysninger skal oppbevares
så lenge det er nødvendig av hensyn til en forsvarlig petroleumsvirksomhet. Spesielt skal
a)

alle som driver undervannsentreprenørvirksomhet, oppbevare operasjonsloggen fra bemannede
undervannsoperasjoner i 40 år fra siste registrering,

b)

operatøren eller den entreprenøren som står for driften av en innretning, oppbevare
meteorologiske og oseanografiske data til de er overlevert Det norske meteorologiske institutt,

c)

operatøren oppbevare materiale og opplysninger om permanent tilbakeplugging av brønner,

d)

operatøren oppbevare materiale og opplysninger om innretninger og avfall som er midlertidig
etterlatt på havbunnen,

e)

operatøren oppbevare materiale og opplysninger om akutt forurensning og aksjoner mot akutt
forurensning med tilhørende etterkantundersøkelse,

f)

operatøren oppbevare materiale og opplysninger om miljøovervåking,

g)

operatøren oppbevare materiale og opplysninger om utslipp av olje og om forbruk og utslipp av
kjemikalier,
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h)

den ansvarlige oppbevare materiale og opplysninger om fare- og ulykkessituasjoner, samt
ethvert alvorlig tilløp til slike fare- og ulykkessituasjoner,

i)

operatøren og arbeidsgiveren oppbevare kartleggingsresultater som viser i hvilken grad
arbeidstakere har vært eksponert for mulige helsefarlige arbeidsmiljøfaktorer.
Oppbevaringstiden skal stå i forhold til de antatt helseskadelige langtidsvirkningene av
eksponeringen.

Ved utløpet eller oppgivelsen av utvinningstillatelsen og særskilt tillatelse til anlegg og drift etter
petroleumsloven § 4-3, skal den som er forpliktet til å gjennomføre disponeringsvedtaket etter
petroleumsloven § 5-3, ha ansvaret for å oppbevare materiale og opplysninger som nevnt i første
ledd.
I avslutningsplanen skal rettighetshaveren gjøre rede for det materialet og de opplysningene som
operatøren skal oppbevare etter at disponeringsvedtaket er gjennomført.
Når petroleumsvirksomheten opphører, kan tilsynsmyndighetene pålegge overlevering til seg av
materiale og opplysninger som nevnt i første ledd.
Materiale og opplysninger som ikke skal oppbevares eller overleveres etter første til og med fjerde
ledd, kan kasseres og makuleres.

KAP II
KRAV OG SØKNADER I FORBINDELSE MED SAMTYKKE TIL ENKELTE PETROLEUMSAKTIVITETER

§5
Krav om samtykke til enkelte petroleumsaktiviteter
Operatøren må ha samtykke
a)

før gjennomføring av undersøkelser der det skal bores dypere enn 200 meter under sjøbunnen,

b)

før gjennomføring av leteboringer,

c)

før gjennomføring av bemannede undervannsoperasjoner,

d)

før en innretning eller deler av den tas i bruk,

e)

før utføring av større ombygginger eller endring av bruksformål hvis ikke disse er dekket i
godkjent plan for utbygging og drift (PUD),

f)

før bruk av en innretning ut over den levetiden og de forutsetningene som er lagt til grunn for
godkjennelse av plan for utbygging og drift av petroleumsforekomster og plan for anlegg og drift
av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum,

g)

før disponering av en innretning, selv om det er fattet disponeringsvedtak etter
petroleumsloven § 5-3,
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h)

før fjerning eller flytting av en innretning som har en vesentlig sikkerhetsmessig funksjon, og
som ikke omfattes av et disponeringsvedtak etter petroleumsloven § 5-3.

i)

før fjerning eller endring av bruken av et fartøy som har en vesentlig sikkerhetsmessig funksjon i
petroleumsvirksomheten.

Dersom forutsetningene for samtykkene som er gitt i medhold av denne paragrafen første ledd,
endres vesentlig, kan tilsynsmyndighetene kreve at operatøren henter inn et nytt samtykke før
aktivitetene føres videre.

§6
Innhold i søknad om samtykke
Operatøren må i tilstrekkelig tid før planlagt start sende inn søknad til Petroleumstilsynet. Søknad om
samtykke etter § 5 om krav om samtykke til enkelte petroleumsaktiviteter bokstav f må sendes inn
ett år før den planlagte levetiden utløper.
Søknad om samtykke etter § 5 om krav om samtykke til enkelte petroleumsaktiviteter, skal inneholde
a)

opplysninger om hvilke aktiviteter som ønskes gjennomført,

b)

en beskrivelse av aktivitetene som omfattes av søknaden, og framdriftsplanen for disse
aktivitetene,

c)

et program for den første brønnen dersom søknad omfatter bore- og brønnaktiviteter for én
eller flere brønner, jf. også § 7 om bore- og brønnaktiviteter,

d)

en oversikt over styrende dokumenter for aktivitetene som omfattes av søknaden,

e)

en beskrivelse av styringssystemene for aktivitetene som omfattes av søknaden, jf. også
styringsforskriften § 3 om styring av helse, miljø og sikkerhet,

f)

en oversikt over gitte unntak etter helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen,

g)

opplysninger om det er inngått avtaler med entreprenører, og i tilfelle hvem som er å regne som
hovedbedrift i forbindelse med disse avtalene, jf. også rammeforskriften § 44 om flere
arbeidsgivere på samme arbeidsplass, hovedbedrift,

h)

en beskrivelse av analysene og vurderingene som er gjort med hensyn til helse, miljø og
sikkerhet for aktivitetene og innretningene som omfattes av søknaden, og resultatene og
tiltakene som skal settes i verk som en følge av disse vurderingene,

i)

en oppsummering av resultatene fra de miljørettede risiko- og beredskapsanalysene, samt en
beskrivelse av hvordan den planlagte beredskapen mot akutt forurensning er ivaretatt, jf.
styringsforskriften § 16 om miljørettede risiko- og beredskapsanalyser, og aktivitetsforskriften §
64 om beredskapsetablering,
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j)

en beskrivelse av resultatene fra intern og ekstern oppfølging, jf. styringsforskriften § 21 om
oppfølging og rammeforskriften § 15 om verifikasjoner, og en beskrivelse av planlagte
oppfølging med aktivitetene som omfattes av søknaden,

k)

oversiktstegninger av innretningen,

l)

en uttalelse om søknaden fra arbeidstakernes tillitsvalgte, jf. også rammeforskriften § 6 om
tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning,

m) samsvarsuttalelse der det er bestemt.
Ved søknad om bruk av rørledningssystemer i § 5 første ledd bokstav d, skal søknaden også
inneholde koordinatene for rørledningssystemet.
Ved søknad om ombygging i § 5 første ledd bokstav e, skal operatøren opplyse hvordan samtidige
aktiviteter er planlagt utført, jf. aktivitetsforskriften § 26 om samtidige aktiviteter.
I de tilfeller der aktivitetene det søkes samtykke om etter § 5 om krav om samtykke til enkelte
petroleumsaktiviteter kan medføre forurensning eller fare for forurensning, skal søknad om tillatelse
etter aktivitetsforskriften §§ 55, 57, 59, 60, 63 og 64 inngå i søknad om samtykke.

KAP III
MATERIALE OG OPPLYSNINGER SOM SKAL SENDES INN

§7
Bore- og brønnaktiviteter
Operatøren skal sikre at program for og opplysninger om bore- og brønnaktiviteter som nevnt i
aktivitetsforskriften § 72 om brønnprogram og § 73 om brønnens lokasjon og bane, blir sendt i
henhold til frister fastsatt av Petroleumstilsynet.

§8
Brønnprogram ved arbeidskonflikt
Dersom det er sannsynlig at det vil oppstå en arbeidskonflikt, skal operatøren sende
Petroleumstilsynet et resymé av brønnprogrammet for pågående aktiviteter senest sju dager etter
tidspunktet for varsel om plassoppsigelse. Operatøren skal sende Petroleumstilsynet et program for
tilbakeplugging av de aktuelle brønnene, jf. også aktivitetsforskriften § 79 om sikring av brønner.
Petroleumstilsynet skal ha mottatt tilbakepluggingsprogrammet innen fire dager etter at det er gitt
varsel om plassfratredelse.
Ved arbeidskonflikter skal aktivitetsplaner som er diskutert med arbeidstakernes tillitsvalgte,
sendes Petroleumstilsynet.
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§9
Opplysninger om overvåking, utslipp og risiko for forurensning
Operatøren skal sende følgende materiale og opplysninger til Statens forurensningstilsyn:
a)

resultater fra overvåking av det ytre miljøet som nevnt i aktivitetsforskriften kapittel X-I om
overvåking av det ytre miljøet. Resultatene fra overvåking som nevnt i aktivitetsforskriften § 51
om grunnlagsundersøkelser andre ledd, § 52a om miljøovervåking av bunnhabitater første ledd
og § 52b om miljøovervåking av vannsøylen første ledd, jf. § 52c om rapportering av
overvåkingsresultater, skal sendes inn i henhold til Retningslinjer for miljøovervåking av
petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel. Øvrige resultater fra overvåking skal
sendes inn så snart de foreligger,

b)

opplysninger om endringer i risikoen for forurensning. Opplysningene skal omfatte årsakene til
endringen og iverksatte korrigerende tiltak,

c)

rapport om årlige utslipp i henhold til Statens forurensningstilsyns Retningslinjer for
rapportering fra petroleumsvirksomhet til havs. Rapporteringen skal skje ved bruk av
”EnvironmentWeb” (EW). Rapporten og de underliggende data skal legges inn i EW innen første
mars det påfølgende året,

d)

resultatene fra risiko- og beredskapsanalysene som nevnt i aktivitetsforskriften § 64 om
beredskapsetablering, samt en beskrivelse, basert på de gjennomførte miljørisiko- og
beredskapsanalysene, av hvordan den planlagte beredskapen mot akutt forurensning er
ivaretatt.

§ 10
Materiale og opplysninger som skal sendes til andre institusjoner
Operatøren skal sikre, innenfor de fristene som måtte være gitt, at
a)

resultater fra forundersøkelser (traséundersøkelser) som nevnt i aktivitetsforskriften § 13 om
forundersøkelser, blir sendt til Statens kartverk Sjø,

b)

prøver fra forundersøkelser som nevnt i aktivitetsforskriften § 13 om forundersøkelser, som
viser havbunnens beskaffenhet, blir tilbydd Norges geologiske undersøkelser når
laboratoriearbeidet med disse prøvene er avsluttet,

c)

informasjon om plassering av permanent plasserte og flyttbare innretninger som nevnt i
rammeforskriften § 26 om plassering av innretninger, trasévalg, samt midlertidig sikret og
forlatte brønner som nevnt i aktivitetsforskriften § 79 om sikring av brønner, blir gitt til
Etterretninger for sjøfarende og fiskeripressen, og at kopi blir sendt til Petroleumstilsynet,

d)

utlegging og fjerning av sjømerker blir kunngjort på forhånd i Etterretninger for sjøfarende,
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e)

etablering av sikkerhetssoner og opphevelsen av dem som nevnt i rammeforskriften kapittel VII
om sikkerhetssoner, blir kunngjort i Etterretninger for sjøfarende og i fiskeripressen,

f)

meteorologiske og oseanografiske data med rapporter om datakvaliteten som nevnt i
innretningsforskriften § 16 om instrumentering for overvåking og registrering, og årsrapporter
om datainnsamling blir sendt til Det norske meteorologiske institutt (DNMI), og at slike
rapporter om oseanografiske data blir sendt til Havforskningsinstituttet,

g)

seismologiske data som nevnt i innretningsforskriften § 16 om instrumentering for overvåking
og registrering, blir sendt til Institutt for den faste jords fysikk eller NORSAR,

h)

opplysninger om merking av innretninger som nevnt i innretningsforskriften § 72 om merking av
innretninger, blir sendt til Kystdirektoratet,

i)

plan for gjennomføring av aksjon mot akutt forurensning blir sendt til Kystdirektoratet.

KAP IV
VARSLING, MELDING OG RAPPORTERING

§ 11
Varsling og melding til tilsynsmyndighetene av fare- og ulykkessituasjoner
Operatøren skal sikre koordinert og umiddelbar varsling per telefon til Petroleumstilsynet ved fareog ulykkessituasjoner som har ført til, eller under ubetydelig endrede omstendigheter kunne har ført
til
a)

alvorlig og akutt skade,

b)

akutt livstruende sykdom,

c)

alvorlig svekking eller bortfall av sikkerhetsfunksjoner eller andre barrierer, slik at innretningens
integritet er i fare,

d)

akutt forurensning.

Varselet skal bekreftes skriftlig.
Ved fare- og ulykkessituasjoner som nevnt i første ledd bokstav a til og med d, men av mindre
alvorlig eller mindre akutt karakter, skal operatøren gi enkeltvis skriftlig melding til
Petroleumstilsynet første arbeidsdag etter at situasjonen inntraff eller ble oppdaget.
Tilsynsmyndighetene fastsetter nærmere format for det skriftlige varselet som nevnt i første ledd,
og for meldingen som nevnt i andre ledd.
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§ 12
Oppfølging
Inntil situasjoner som nevnt i § 11 første og andre ledd om varsling om alvorlige eller akutte fare- og
ulykkessituasjoner er normalisert, skal operatøren holde tilsynsmyndighetene løpende orientert om
utviklingen, og om hvilke tiltak som planlegges satt i verk.
Før operatøren avslutter normaliseringen etter alvorlige eller akutte fare- og ulykkessituasjoner
som nevnt i aktivitetsforskriften § 68 bokstav e om håndtering av fare- og ulykkessituasjoner skal det
gis melding til tilsynsmyndighetene.
Ved aksjoner mot akutt forurensning skal operatøren sikre at planen for gjennomføring av
aksjonen som nevnt i aktivitetsforskriften § 70 om aksjon mot akutt forurensning, sendes til
Kystverket.

§ 13
Melding om ulykke som har medført død eller personskade
Arbeidsgiveren eller den som representerer arbeidsgiveren på stedet, skal sende skriftlig melding til
Petroleumstilsynet og til det felles lokale kontoret i arbeids- og velferdsforvaltningen på Madla om
ulykker som har medført
a)

død,

b)

alvorlig personskade,

c)

arbeidsuførhet med fravær,

d)

medisinsk behandling.

For personer som er under forhøyet atmosfærisk omgivelsestrykk, skal det også gis skriftlig melding
om personskader som har krevd førstehjelp.
Meldingen som nevnt i første ledd, skal gis på Arbeids- og velferdsetatens skjema NAV 13-06.05.
Hovedbedriften og operatøren skal ha kopi av meldingen som den enkelte arbeidsgiveren sender
til myndighetene.

§ 14
Melding om mulig arbeidsbetinget sykdom
Enhver lege som gjennom sitt arbeid får kunnskap om at en arbeidstaker kan lide av en
arbeidsbetinget sykdom, skal melde dette skriftlig til Petroleumstilsynet, jf. arbeidsmiljøloven § 5-3.
Meldingen skal gis på Petroleumstilsynets og Arbeidstilsynets skjema 154 b senest én måned etter at
sykdommen ble avdekket. Legen skal gi melding om yrkessykdommer på Arbeids- og velferdsetatens
skjema NAV 13-06.05.
9
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Arbeidstakere som mener at de lider av en arbeidsbetinget sykdom, skal melde dette til
arbeidsgiveren eller den som representerer arbeidsgiveren. Dersom arbeidstakeren samtykker i det,
skal arbeidsgiveren melde slike tilfeller videre til helsepersonalet i egen virksomhet. Helsepersonalet
skal gjøre en faglig vurdering og eventuelt gi melding til Petroleumstilsynet. Helsepersonalet skal
alltid gi melding om gjenopptreden av sykdommen dersom arbeidstakeren har vært uten de aktuelle
plagene i minst tolv måneder.
Det skal gis melding om mulig arbeidsbetinget sykdom som nevnt i første og andre ledd, uavhengig
av om myndighetene er varslet om forholdet tidligere, jf. § 11 første ledd om varsling av alvorlige og
akutte fare- og ulykkessituasjoner.

§ 15
Rapportering av arbeidstimer
Operatøren skal sikre at antall arbeidstimer blir rapportert til Petroleumstilsynet for det arbeidet som
utføres på en innretning,. Petroleumstilsynet skal ha mottatt rapporten senest 14 dager etter
kvartalsutgang.
Timene skal rapporteres på det skjemaet som er lagt ved forskriften eller på det elektroniske
formatet som Petroleumstilsynet bestemmer.

§ 16
Rapportering av bemannede undervannsoperasjoner
Operatøren skal sende Petroleumstilsynet aktivitetsrapporter om bemannede
undervannsoperasjoner fra innretninger eller fartøy. Petroleumstilsynet skal ha mottatt rapporten
senest 14 dager etter kvartalsutgang.
Operatøren skal også sende Petroleumstilsynet en erfaringsrapport ved utgangen av hvert
kalenderår eller ved avslutningen av en bemannet undervannsoperasjon.

§ 17
Rapportering av bore- og brønnaktiviteter
Bore- og brønnaktiviteter skal rapporteres daglig til Petroleumstilsynets database Common Drilling
Reporting System (CDRS), og innen kl 1200 på hverdager.
Rapporteringen skal bruke brønn- og brønnbanebetegnelsen samt klassifiseringen som nevnt i
forskrift 18. juni 2001 nr. 749 for ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten (ressursforskriften) §
10 om brønn- og brønnbanebetegnelser m.v.
Rapporteringen skal være i henhold til de kriteriene og det formatet som er gitt i
brukerveiledningen for databasen som nevnt i første ledd.
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Opplysningspliktforskriften – 3. september 2001

§ 18
Rapportering av skader på bærende konstruksjoner og rørledningssystemer
Operatøren skal rapportere skader på og hendelser i forbindelse med bærende konstruksjoner og
rørledningssystemer til Petroleumstilsynets database Corrosion and Damage (CODAM).
Rapporteringen skal være i henhold til de kriteriene og det formatet som er gitt i
brukerveiledningen for databasen som nevnt i første ledd.

KAP V
IKRAFTTREDELSE

§ 19
Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2002.
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