
REFERAT FRA MØTE I REGELVERKSFORUM 1.9.2021 
 

Til: Medlemmer i Regelverksforum 

Møtedato: 1.9.2021 

Møtested: Petroleumstilsynet, Teams-møte 

 

Til stede:   

Øystein Joranger og Ruth-Hilde Sætre (Norsk Olje og gass), Mohammad Afzal (Fellesforbundet), 

Håkon Aasen Bjerkeli (IE), Torstein Dale Selsås, Leiv Andreas Austreid og Nina Hanssen Åse (Sdir), 

Marit Bergeland og Kari Louise Roland (Statsforvalteren i Rogaland), Bjørn A. Christensen og 

Anette Fischer (Mdir), Rune Ytre-Arna (ASD), Dag Yngve Johnsen (LO), Sigve Eikeland (NITO), 

Hilde Selle (Norsk Industri), Odd Rune Malterud (DNMF), Are Gauslaa (NR), Anniken Teigen 

(TEKNA), Stig-Rune Refvik (SAFE), Vibeke Brudevold og Ingeborg Nakken (Strålevernet) 

 

Fra Ptil:   

Sigve Knudsen, Hilda Kjeldstad, Torleif Husebø, Lene Roska Aalén, Ingvil Tveit Håland  

Til punkt 6: Øyvind Loennechen  

Til punkt 8: Hilde Carlander 

 

Forfall:  

Hilde Knapstad (Strålevernet), Bjørn-Arild Samuelsen (Lederne) 

 

 

 

1. Godkjenning av innkalling og agenda 

Innkalling og agenda ble godkjent.   

 

 

2. Godkjenning av referat fra møtet 2. juni og aksjonsliste  

Utkast til referat fra forrige møte i Regelverksforum ble sendt til partene 23. juni. Vi har ikke mottatt 

kommentarer til utkastet. 

Referat og aksjonsliste ble godkjent.  

 

3. Gjennomgang av NOROGs rapport om HMS-regelverk for havvind v/ NOROG 

NOROG presenterte sin rapport om HMS-regelverk for havvind. Rapporten følger vedlagt referatet. 

En viktig anbefaling er at HMS regelverk for havvind bør holdes adskilt fra petroleumsregelverket. 

NOROG mener at det foreligger svakheter ved Ptils rapport, knyttet til utgangspunkt og premiss for 

vurderingen, dvs. premisset om at ny regulering er nødvendig, og at utgangspunkt tas i 

petroleumsregelverket og hvilke fellestrekk fornybar produksjon av energi til havs har med denne 

virksomheten. NOROG mener at det foreligger eksisterende relevant regelverk som bør benyttes så 

langt det er anvendelig, herunder arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften. Kun i de tilfeller det 

foreligger et dokumentert behov bør gjeldende regler utfylles med nye forskriftsbestemmelser. Mens 

Tampen Hywind er underlagt HMS-regelverket i petroleumsvirksomheten, mener NOROG at tekniske 

krav til el-anlegg bør vurderes lagt til NVE som ansvarlig for behandling og godkjenning av detaljplan 

for utbygging av energianlegg til havs. 



Utover arbeidsmiljøloven, forskrifter til el-tilsynsloven og tekniske krav til bærende konstruksjoner ser 

NOROG et begrenset behov for tilleggsregulering fra Ptils side.  

 

NOROG kommenterte også viktigheten av å se det aktuelle regelverket i relasjon til relevant EØS-

regelverk.  

 

NOROG fremhever at den maritime aktiviteten tilknyttet havvind reguleres av Sjøfartsdirektoratet og 

at installasjon av innretninger til havs vil stort sett skje ved hjelp av fartøy.  

 

I denne fasen er det lite personell om bord på selve vindturbinen, og i driftsfasen er vindturbinen 

ubemannet, likevel slik at det er behov for tidvis ettersyn og vedlikehold. NOROG mener at Ptils rolle 

i hovedsak er knyttet til arbeidsmiljø og sikkerhet for personell som foretar vedlikeholdsarbeid på 

innretningene og at Ptils rolle i installasjonsfasen dermed er marginal.  

 

NI kommenterte at de støtter NOROGs rapport. Det er viktig å sørge for at dette ikke blir et særnorsk 

regelverk, i og med at norsk leverandørindustri opererer i et internasjonalt marked. NI har foreløpig 

ikke kommentarer til Ptils rapport.  

 

Rederiforbundet kommenterte at NOROGs rapport er i tråd med hvordan de mener og i tidligere møter 

har argumentert for at saken bør gripes an. Man bør ta utgangspunkt i hvordan denne næringen er 

regulert internasjonalt og på land, og identifisere om det er særegne forhold knyttet til det å jobbe til 

havs som ikke er dekket i gjeldende regelverk. Man må unngå nasjonal særregulering på områder hvor 

det allerede er etablert en dekkende normering. Svært mye av virksomheten vil skje fra fartøy hvor 

sikkerheten er regulert i det maritime regelverket. Rederiforbundet har ikke sendt kommentarer til Ptils 

rapport fordi de oppfatter at denne innebærer en sammenfatning av hva vi har fått presentert i tidligere 

møter og dermed allerede har kommentert på i flere omganger.  

 

 

4. Gjennomgang av kommentarer til utredning om regelverksmodell for sikkerhet og 

arbeidsmiljø ved fornybar energiproduksjon til havs, v/ Ptil 

 

Ptil presenterte og kommenterte partenes innspill til rapporten. Mottatte innspill er oppsummert i 

presentasjonen fra møtet. 

 

NOROG kommenterte at de savner en beskrivelse av hvorfor petroleumsregelverket anses relevant. 

Tilsvarende kommenterte Ptil at de stiller seg undrende til at NOROG ikke ser relevansen av å se hen 

til petroleumsregelverket. 

 

Ptil ser behov for videre diskusjon av enkelte av de problemstillingene NOROGs tar opp, og ønsker å 

jobbe videre i med dette i egne workshops i Regelverksforum utover høsten.  

 

Safe kommenterte at de er enige med LO om hvordan man kan gå videre i arbeidet. Det kreves tid til å 

gå gjennom dette slik at alle parter blir tilstrekkelig involvert.  

 

IE kommenterte at de antar at premisset er at Ptil skal føre tilsyn. Til dette svarte Ptil at Ptil har fått 

tilsynsmyndigheten, men vi må se på hvor langt dette ansvaret strekker seg.  

 



LO kommenterte at det var hensiktsmessig å få rapporten fra NOROG, slik at partene kan se på den 

sammen. Kompetansen som allerede ligger hos Ptil bør tas i bruk i forbindelse med tilsyn også når det 

gjelder havvind. 

 

NOROG kommenterte at de er enige i at Ptil har fått tildelt tilsynsansvaret, både etter aml. og i 

medhold av havenergilova. Uenigheten ligger i omfanget av det ansvaret som er delegert.  

 

 

5. Presentasjon av forslag til plan for videre arbeid med regelverk for fornybar 

energiproduksjon til havs 

 

Ptil la fram en plan for videre arbeid med regelverk for fornybar energiproduksjon til havs. Ptil ønsker 

at partene gir en tilbakemelding på hvilke datoer som passer for workshops, og om å forsøke å 

prioritere å delta på disse. Det er foreløpig ikke avklart hvorvidt disse workshopene skal gjennomføres 

fysisk eller digitalt.  

 

Ptil vil konkretisere problemstillingene i god tid før workshopene, og det åpnes opp for at partene tar 

med seg eksterne representanter under workshopene.  

 

NOROG kommenterte at det bør settes av en hel dag til første tema, da dette er det mest omfattende. 

Det ble også foreslått at det etterstrebes å avholde fysiske møter.  

 

 

6. Kommentar til høringen vedr. aktivitetsrapportering av BUO fra landanlegg, v/Ptil 

 

Ptil orienterte om endringsforslaget. Aktørenes plikt til å rapportere til Ptil hvert halvår om 

gjennomførte bemannede undervannsoperasjoner, foreslås å utvides til også å omfatte landanlegg. Ptil 

anser dette som en liten endring, da selskapene som utfører dykkeoperasjoner fra landanlegg også 

utfører slike operasjoner offshore, og følgelig er kjent med rapporteringen. Selskapene innehar 

allerede den aktuelle informasjonen, så endringen blir at den nå også skal rapporteres til Ptil. Vi anser 

dette som en klar forbedring av statistikknivået, samtidig som at arbeidsmengden knyttet til det nye 

kravet er minimale.  

 

IE kommenterte at de er positive til forslaget.  

 

NI kommenterte at L8 skal ha et møte om dette forslaget 7. sept. 

 

  

7. Orientering om prosess for tilpasninger i regelverk for opplæring og bruk av arbeidsutstyr til 

løft og arbeid i høyden, v/Ptil 

 

Ptil informerte om prosessen, og håper å få forslaget ut på høring i løpet av de neste ukene. Vi mener 

at det er tilstrekkelig med en seksukers høring, fordi partene er kjent med forslaget på forhånd og 

allerede har gitt sin tilslutning til forslaget. Ptil har ikke grunn til å tro at det er øvrige interessenter 

som ikke har fått anledning til å uttale seg. Dersom vi velger en slik prosess, kan vi klare å få dette i 

havn til før R-003 og R-005 oppdateres neste vår.  

 

 



8. Informasjon om E-innsyn, v/Ptil 

Ptil informerte om løsningen for E-innsyn. Kopi av presentasjonen følger vedlagt referatet.  

 

9. Aktuelle høringer 

Ptil orienterte om NOU 2021:9 – Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv – Utredning om 

tilknytningsformer og virksomhetsorganisering. 

 

Miljødirektoratet informerte om forslag til forskriftsbestemmelser om overtredelsesgebyr ved brudd på 

en rekke bestemmelser i eller gitt i medhold av forurensningsloven og produktkontrolloven. 

Høringsfristen er 1.okt.  

 

 

10. Innhold i desember-møtet 

 

Partene er positive til Ptils forslag om å gjennomføre et todagers møte i Egersund i desember. Ptil 

arbeider videre med å planlegge møtet.  

 

 

25. oktober 2021, referent: Ingvil Tveit Håland 


