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Utkast til høring årlige endringer 2022

- Flytting av tekst ang. dykkehendelser fra sf. § 31 til veiledningen til § 29,

- Tilføyelse av «brønnintegritetshendelser» i veiledning til sf. § 29, jf. retningslinje 135,

- Endringer i tof. § 8/ veiledning til § 4 for å synliggjøre konstruksjonskrav,

- Endringer i tof. § 62/ af. § 92 om løfteoperasjoner,

- Forslag om å innføre samtykke ved BUO for CO2-håntering til havs,

- Fire endringer i innretningsforskriften:

- Ny definisjon av brannområde i innretningsforskriften § 3

- Nytt ledd om konsekvensvurderinger av tap av hovedsikkerhetsfunksjoner i § 7

- Tatt inn havovervåkning i § 18 

- Omarbeidelse av § 30 om brannskiller. «Verste prosessbrann» beskrevet i veiledningen til § 30, 

- Endring i af. § 21 om utpeking av utdanningsinstitusjon og sertifikatutsteder for 

dykking,

- Oppdaterte henvisninger til DNV OS-E101, RP-E101, RP-G109, ST-F101, NORSOK N-

001, N-004, U-001, Z-015.
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Innspill fra partene
Krav om bruk av norsk språk
Vi ber om at kravene og intensjonen i forskriften tydeliggjøres, og videre at den blir et reelt verktøy som Ptil kan føre tilsyn 

etter.

Krav til robuste organisasjoner
Industri Energi mener det er behov for å se på hvilke krav som ligger i forskriftene og behovet for sterkere regulering, når 

det gjelder robuste organisasjoner som også i fremtiden vil være i stand til å ivareta og forebygge hms etter norsk standard.

Begrepet «utilsiktet utslipp av betydning» ctr. «akutt forurensning»
Norsk olje og gass foreslår at begrepet "akutt forurensing" i styringsforskriften § 29 første ledd bokstav b, erstattes med 

"utilsiktet utslipp av betydning" med tilhørende rettelser av veiledningen.

Melding av fallende gjenstander – snø og is
L-8 mener is og snø må holdes adskilt fra definisjonen om fallende gjenstander etter styringsforskriften § 29, første ledd, 

litra g).

Føringer for valg av granskingsmetode
L-8 mener Petroleumstilsynet bør se nærmere på hvordan styringsforskriften § 20, med tilhørende veiledning, kan utformes på 

en måte som gjør at landanleggene kan velge andre metoder ved granskning av en hendelse.


