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HMS- Regulering av vindkraft på land

HMS - lover
• Arbeidstilsynet

• Arbeidsmiljølov 
• Maskinforskriften 

(Vindturbiner)

• Direktoratet for sikkerhet og 
beredskap(DSB)

• El-tilsynslov
• Brann– og eksplosjonsvernloven 

– DSB

• Internkontroll –
Internkontrollforskriften
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Betydelig utbygging i senere år uten at det har vært behov for å utvikle et eget eller nytt HMS- regelverk 
spesielt for denne virksomheten

• Avgrenses mot krav  til teknisk sikkerhet i medhold av 
Energilova, Plan- og bygningslova, byggteknisk forskrift ,selv 
om kravene her også vil kunne ivareta HMS.



HMS-regulering av vindkraft i Danmark (kap. 6)

• Havvind og landvind reguleres 
etter samme regelverk

• HMS-regelverket for vindkraft er 
det samme som for annen dansk 
industri

6.2 Beskæftigelsesministeriet
• Arbejdstilsynet

• lov om arbejdsmiljø

6.3 Erhvervsministeriet
• Sikkerhedsstyrelsen og Søfartsstyrelsen

• Elsikkerhedsloven og søfartlovgivning

6.4 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
• Energistyrelsen, Energinet og Forsyningstilsynet

• Lov om elforsyning og lov om fremme af 
vedvarende energi

• bekendtgørelse om teknisk certificering og 
servicering af vindmølle



Næringen har en høy HMS-
ambisjon for offshore vind i Norge

– Verktøy og metoder for hvordan 
ivareta høy HMS-standard 
innen offshore vind i Norge må 
utvikles på næringens egne 
premisser
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Hendelser i havvind globalt med høyt 
potensial - hvor skjer det? 

Source:
G+ Incident 
Report 2020

https://www.gplusoffshorewind.com/__data/assets/pdf_file/0010/853246/G-Plus-Global-Offshors-Wind-Health-and-Safety-Organisationjk.pdf
https://www.gplusoffshorewind.com/__data/assets/pdf_file/0010/853246/G-Plus-Global-Offshors-Wind-Health-and-Safety-Organisationjk.pdf


HMS- tilsynsmyndigheter

Petroleumstilsynet (PTIL)
• Havenergil. § 5-1, andre ledd

Sjøfartdirektoratet
• Vi legger til grunn at maritim aktivitet 

skal følge maritim lovgivning

Miljødirektoratet 
• Forurensningslovens alminnelige virkeområde 

kommer til anvendelse for havvind. 

Arbeidstilsynet
• All tilknyttet virksomhet på land
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PTIL/PSA

Ptils forslag til regelverksmodell

Grunnleggende spørsmål som må avklares

• Skal Ptils forskrift for fornybar
energiproduksjon til havs ta utgangspunkt i 
regulering av HMS i petroleumsvirksomheten 
eller bygges opp på egne premisser?

• Hvor omfattende er det behov for at Ptils
regulering skal være?



Norsk olje og gass rapport 2021

• Det bør ikke bygges opp et nytt regelverk for fornybar 
energiproduksjon til havs etter modell fra HMS-regelverket 
som gjelder for petroleumsindustrien 

• Regelverket bør ta høyde for at personell, fartøy og utstyr 
benyttes på tvers innenfor et EØS- UK marked 

• Særregulering i den grad det er behov for dette

• Tekniske krav til el-anlegg bør vurderes å reguleres mest 
mulig samlet 

• Skillet mellom NVEs og Ptils ansvarsområder må være klart
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Ett kraftmarked - to regimer?

• Energiloven
• Vindkraft og vannkraft på land

• Et utviklet forskriftsregelverk løpende 
harmonisert mot EØS.

• Systemansvar – Statnett

• Forsyningssikkerhet og beredskap –
NVE

• Kraftberedskapsforskriften 

• Energilovforskriften
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Energiproduksjon, omforming og overføring av elektrisk energi 

• Havenergilova
• Fornybar energi til havs

• Regelverk under  utvikling

• Statnett blir mest sannsynlig utpekt til 
systemansvarlig

• Har begynt planarbeid knyttet til Utsira Nord og Sørlig Nordsjøen  II

• Havenergilova er ikke oppdatert i 
forhold til EØS 

• Tilpasninger nødvendig ved hybride forbindelser

• NVEs ansvarsområde
• Havenergilova § 10-5

• Havenergiforskrifta § 20 



NVEs rolle
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Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon KBO

• Krav gitt i konsesjonsvilkår, energiloven, energilovforskriften og kraftberedskapsforskriften

• Melding om klassifisering av konsesjonspliktig anlegg sammen med 
konsesjonssøknaden

• Rutine for systematisk vedlikehold

• Internkontrollsystem

• Risikovurdering og beredskapsplanlegging

• Reparasjonsberedskap

• Varsling og rapportering

• Øvelser og evaluering

• Datasikkerhet

Oppgaver og forpliktelser til KBO for vindkraft på land
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Vindturbiner  
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Ubemannede innretninger

• Standardiserte 
produkter

• Maskindirektivet, 
Maskinforskrift



Transformatorstasjoner  (Substations)
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Ubemannede innretninger

• Individuelt 
tilpassede anlegg



Ptils utkast til forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø i 
fornybar  energiproduksjon til havs – mai 2022

Til diskusjon i  
Regelverksforum 1. 
juni.
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Hjemmelslover: 

• Havenergilova og arbeidsmiljøloven

Virkeområde:

• De deler av "produksjonsanlegg" og 
"nettanlegg" som er plassert utenfor 
grunnlinjene. (Sjøterritoriet og 
kontinentalsokkelen)



Forskriftsutkast

• Kap 1. Innledende bestemmelser
• Kap 2. Grunnleggende krav til sikkerhet 

og arbeidsmiljø
• Kap 3. Krav til styring 
• Kap 4. Krav til materiale og 

opplysninger
• Kap 5. Tekniske krav

• Kap. 5.1. Bærende konstruksjoner og 
maritime systemer 

• Kap 5.2. Elektriske anlegg

• Kap 6. Operasjonelle krav
• Kap 7. Avsluttende bestemmelser
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Kommentar:

• Behovet for særregulering/begrunnelse 
for forskriftsforslaget fremkommer ikke 
i tilstrekkelig grad

• Vi etterlyser redegjørelse for og 
sammenligning med relevant 
eksisterende regulering 

• Uklar lovforankring for hver enkelt 
bestemmelse og manglende avgrensning 
i samsvar med forskriftens virkeområde



Kap 1. Innledende bestemmelser

• § 1 Formål 

• § 2 Virkeområde  

• § 3 Definisjoner 

• § 4 Ansvar etter 
denne forskriften
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Kommentar:
• Ansvarlig etter arbeidsmiljøloven 

er arbeidsgiver.  

• Behov for egen formålsangivelse 
utover hva som fremgår av loven?

• Ansvaret som innføres i § 4 synes
omfattende/er utfordrende å se 
rekkevidden av



Kap 2. Grunnleggende krav til sikkerhet og arbeidsmiljø

• § 5 Forsvarlig virksomhet 

• § 6 Prinsipper for 
risikoreduksjon

• § 7 Barrierer

• § 8 Tilrettelegging for 
arbeidstakermedvirkning 

• § 9 Bemanning og 
kompetanse

• § 10 Bruk av norsk språk
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Kommentar:
• Disse forhold synes tilstrekkelig regulert i de 

kravene som allerede fremgår av el-tilsynsloven 
og arbeidsmiljøloven med forskrifter

• Vi etterlyser redegjørelse for behovet for 
særregulering

• Samme personell utfører vedlikehold av 
vindturbiner og transformatorstasjoner på land 
som til havs. Vi ser ikke grunnlag for at kravene
til yrkes- og el-kompetanse skal reguleres av 
forskjellig regelsett

• Uklar lovforankring



Kap 3. Krav til styring 

Kap 3. Krav til styring 
• § 11 Styring av virksomheten
• § 12 Beslutningsunderlag og beslutningskriterier 
• § 13 Kvalifisering og oppfølging av andre 

deltakere
• § 14 Verifikasjoner
• § 15 Arbeidsprosesser
• § 16 Internkontroll
• § 17 Samordning av internkontroll
• § 18 Informasjon og kommunikasjon
• § 19 Registrering og undersøkelse av fare- og 

ulykkessituasjoner
• § 20 Avviksbehandling
• § 21 Kontinuerlig forbedring

02.06.2022 - PRESENTATION TITLE. INSERT FROM "HEADER & FOOTER"

20

Kommentar:

• Internkontroll for HMS er regulert i 
internkontrollforskriften  

• Vi etterlyser begrunnelse for behov 
for regulering utover dette



Kap 4. Krav til materiale og opplysninger

• § 22 Generelle krav til materiale og opplysninger 
• § 23 Bruk av anerkjente normer
• § 24 Søknad om samtykke 
• § 25 Varsling og melding til tilsynsmyndighetene 

av fare- og ulykkessituasjoner
• § 26 Informasjon om oppfølging av fare- og 

ulykkessituasjoner
• § 27 Rapportering av bemannede 

undervannsoperasjoner
• § 28 Data om oseanografi, meteorologi og 

jordskjelv 
• § 29 Opplysninger om plassering og merking av 

innretninger og sikkerhetssoner
• § 30 Oppbevaring av materiale og opplysninger
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Kommentar:
• Materiale og opplysninger bør i størst mulig 

reguleres av gjeldende krav på land ogfor
innaskjærs dykking

• Det er vanskelig å se behovet for en egen 
samtykkeordning hos Ptil utover prosessen for
konsesjonsbehandling. I denne prosessen bør 
Ptil være involvert som myndighet med ansvar 
for sikkerhet og arbeidsmiljø

• Bestemmelsen i § 23 Bruk av anerkjente normer 
er importert fra petroleumsregelverket. Tekniske 
krav og henvisning til standarder bør følge 
samme tilnærming som på land 



Kap 5. Tekniske krav

• § 31 Utbyggingsløsninger

Kap. 5.1. Bærende konstruksjoner og 
maritime systemer 
• § 32 Laster, lastvirkninger og motstand
• § 33 Bærende konstruksjoner og 

maritime systemer
• § 34 Stabilitet og oppdrift
• § 35 Forankring og posisjonering

Kap 5.2. Elektriske anlegg
• § 36 Elektriske anlegg
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Kommentar:

• Tekniske krav må ses i sammenheng 
med konsesjonsvilkår, 
systemansvarlig og KBO- enhetens 
(herunder NVEs) ansvar.  

• Vindturbiner er underlagt 
maskinforskriften. Hvilke tilleggskrav 
mener Ptil det er behov for?



Kap 6. Operasjonelle krav

?
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Kommentar:

• Viktig å få tidlig klarlagt hva 
Ptil  ser av behov for 
regulering



24

AML

Forskrift

El-tilsynslov

Forskrift

Havenergilov

Forskrift

Maritime 
lover

Forskrift

Særregulering Særregulering

Anbefalt struktur for nytt HMS-regelverk for havenergi

Industriell virksomhet Maritim virksomhet


