
4. Årlige endringer

• Frist for å kommentere på utkastet: 19. juni

• Høring planlegges som vanlig fra 1. juli

• Tekst som omhandler W2W kommer i høringen (mer om dette senere)

• Forslag til regulering av enklere innretninger ikke vesentlig endret etter 
2017-høring, vil etter planen bli fastsatt til nyttår

• Foreslåtte endringer: 
• Nytt om navn: Direktoratet for atomsikkerhet og strålevern
• Nye standarder: ny S-002, NS 9600, NS 9700
• Endringer som følge av ny 122
• Endringer for å bedre tilpasse bruk av ordet «risiko» til definisjonen
• Forslag om oppheving av paragrafer som tidligere innarbeidet EØS-regelverk



11. Informasjon om regulering av CO2-håndtering



12. Arbeid med nye forskrifter til 
sikkerhetsloven

• Nå: departementsforeleggelse, høring fra sommeren.

• Foreløpig ingen avklaringer om hvilke deler av petroleumsvirksomheten 
som blir underlagt loven og forskriftene.

• Regelverket kan gi store utslag for virksomheter og deres arbeidstakere 
som blir underlagt.



13. Høringer
Samferdselsdepartementet: Høring av NOU 2018: 4 Sjøveien videre – Forslag til ny havne- og farvannslov

Samferdselsdepartementet sender med dette på høring NOU 2018:4 Sjøveien videre – Forslag til ny havne- og farvannslov. 
Havne- og farvannslovutvalget har foretatt en helhetlig gjennomgang av gjeldende havne- og farvannslov og leverte sin 
utredning 1. mars 2018. Utvalget har vektlagt å gjøre loven enkel og tilgjengelig.

Departementet ber om at høringsuttalelser er departementet i hende innen 15. juni 2018.

Samferdselsdepartementet: Høring av forslag til endringer i losloven for å legge til rette for autonom kystseilas

Formålet med forslaget til lovendringer er å fjerne rettslige hindre for autonom kystseilas, samtidig som sjøsikkerheten 
ivaretas. Med autonom kystseilas menes her seilaser innenfor grunnlinjen der navigering og manøvrering av skipet ikke 
ivaretas av skipsfører som befinner seg på fartøyets bro.

Eventuelle merknader til forslaget senest 15. august.

Arbeids- og sosialdepartementet: Høring – NOU 2018: 6 Varsling – verdier og vern. Varslingsutvalgets utredning om 
varsling i arbeidslivet 

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring NOU 2018: 6 Varsling – verdier og vern (kobling), 
Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet. 

Varslingsutvalget har foretatt en helhetlig gjennomgang av varslingsreglene i arbeidsmiljøloven og la 15. mars 2018 frem NOU 
2018: 6. Utvalget foreslår en rekke tiltak for å styrke varslervernet i norsk arbeidsliv. 

Frist for å sende inn høringssvar er 3. september 2018. 


