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Høring - Forslag til endringer i HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten og enkelte landanlegg 

Oljedirektoratet (OD) viser til brev av 18.9.2019 fra Miljødirektoratet (MDir) og Petroleumstilsynet 
(Ptil) som omhandler høring med forslag til endringer i HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten 
og enkelte landanlegg.  
 
1. Miljødirektoratets forslag til endringer 
 
Forslag til endring av aktivitetsforskriften § 60a Utslipp av oljeholdig drenasjevann og annet 
oljeholdig vann. 
 
Det foreslås endringer i adgangen til å sende oljeholdig drenasjevann med produksjonsstrømmen. 
 
OD forutsetter at konsekvensene av de foreslåtte endringene er avklart med det feltet dette gjelder. 
 
 
Forslag til endring av aktivitetsforskriftens §72 Avfall og forslag om ny §72a) Etterlatelse av 
innretninger og avfall mv i det marine miljøet 

 
Vi har i epost fra MDir til OD av 18.9.2019 blitt informert om at MDir vil arbeide videre med et nytt 
forslag til regulering av etterlatelse i letefasen, og at forslaget til ny § 72a i aktivitetsforskriften skal 
trekkes tilbake. OD fremholder som tidligere kommunisert til MDir at vi ikke ser behov for en endring 
av gjeldende §72 om avfall. 

 
ODs begrunnelse er som følger: 
 
Utgangspunktet er at innretninger i petroleumsvirksomheten, herunder brønnhoder mv i letefasen 
skal fjernes. Det er kun i særlige unntakstilfeller at slike blir etterlatt i letefasen, og da anses de som 
avfall og behandles som sådan.  OD er kjent med tre slike spesielle tilfeller i løpet av de siste par år.  

  
Det er ODs standpunkt at bruk av begrepet innretning uansett bør unngås i relasjon til 
avfallsbestemmelsen. Dette fordi dette i realiteten kun gjelder en type del av en innretning, nemlig 
brønnhoder som da eventuelt, unntaksvis og av særlige grunner må etterlates i letefasen.  
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Bruk av innretningsbegrepet vil også kunne skape uklarheter i forhold til reglene om disponering av 
innretninger etter endt bruk, som reguleres direkte i kapittel 5 i petroleumsloven og er underlagt 
Olje- og energidepartementets ansvar.   
 
2. Øvrige forslag til endringer i regelverket 
 
OD har ikke kommentarer til de øvrige forslagene til regelverksendringer. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Med hilsen 

 
Torhild Skumlien Nilsen 
underdirektør e.f. 

 
Kirsti Herredsvela 
juridisk rådgiver 
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