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I veiledning til forskrift 12. februar 2010 nr. 158 om helse, miljø og sikkerhet i 

petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften) gjøres følgende endringer: 

 

 

Til § 11 Prinsipper for risikoreduksjon 

 

Nytt andre, tredje, fjerde og femte avsnitt skal lyde: 

Med risiko menes konsekvensene av virksomheten med tilhørende usikkerhet. Begrepet 

”konsekvensene” er her brukt som et samlebegrep for alle de konsekvensene som virksomheten 

potensielt kan gi. Begrepet er ikke kun avgrenset til de endelige konsekvensene av virksomheten i form 

av eksempelvis skade på eller tap av menneskers liv og helse, miljø og materielle verdier, men 

inkluderer også tilstander og hendelser som kan gi eller føre til denne typen konsekvenser. Med 

konsekvensene relatert til eksempelvis storulykker menes både uønskede hendelser som kan føre til 

storulykker, de forholdene og faktorene som direkte eller indirekte er av betydning for om hendelsene 

vil inntreffe eller ikke, og konsekvensene dersom hendelsene skulle inntreffe. Med konsekvensene 

relatert til arbeidsbetinget sykdom og skader menes her både tilstander og eksponering som 

umiddelbart eller på sikt kan føre til sykdom eller skade og alvorlighetsgraden av sykdommen eller 

skaden i form av dødsfall, personskader, andre helseskader eller reduksjon i helsetilstanden. Med 

konsekvensene relatert til ytre miljø, menes skade på eller ulempe for miljøet som følge av både 

operasjonelle utslipp og akutt forurensning i form av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller i 

grunnen, samt påvirkning av temperaturen. 

 

Med tilhørende usikkerhet menes her usikkerhet relatert til hva konsekvensene av virksomheten kan 

bli. Gitt beskrivelsen av konsekvensene ovenfor, så relaterer usikkerheten seg til både hvilke hendelser 

som kan inntreffe, til hvor ofte de vil inntreffe, og til hvilke skader på eller tap av menneskers liv og 

helse, miljø og materielle verdier de ulike hendelsene kan gi. For ytre miljø relaterer usikkerheten seg 

i tillegg til hvilke skader på miljøet de operasjonelle utslippene kan gi. 

 

Risikobegrepet forholder seg til virksomheten, det vil si til en rekke ulike prosesser som for eksempel 

utforming av en innretning, gjennomføring av en boreoperasjon eller beslutningsprosesser knyttet til 

en teknisk, operasjonell eller organisatorisk endring. Risikoen forbundet med virksomheten vil med 

andre ord være avhengig av konteksten, deriblant kunnskapsgrunnlaget og det som skal vurderes, 

planlegges og gjennomføres. 

 

Forskriftene til arbeidsmiljøloven fastsatt av Arbeidsdepartementet 6. desember 2011, med ikraft-

tredelse 1. januar 2013, bruker en annen definisjon av risiko enn det som er beskrevet ovenfor. Denne 

definisjonen ivaretar ikke fullt ut innholdet i risikobegrepet som beskrevet i petroleumsregelverket.  

 

Nåværende andre og tredje avsnitt tas ut. Nåværende fjerde avsnitt blir sjette avsnitt osv. 

 

Begrunnelse 

Det er behov for å bedre kommunisere regelverkets tilnærming til risiko, samt tilrettelegge for bruk av 

internasjonale standarder for risikostyring og synliggjøre styrken av slike standarder i 

petroleumsvirksomheten. Presiseringene er ment å bidra til nødvendig videreutvikling av industriens 

praksis slik at den bedre ivaretar regelverkets intensjoner. 

 

Til § 54 Midlertidig utelukkelses- og fareområde 

 

Veiledningen skal lyde: 

Midlertidige utelukkelses- og fareområder som opprettes i forbindelse med fare- og 

ulykkessituasjoner, vil være tiltak av kortsiktig karakter for å hindre en forverring av en aktuell 

situasjon, og for å sikre tilstrekkelig sikkerhet og ro rundt slike situasjoner. 

 

Opprettelse av midlertidige utelukkelses- og fareområder etter denne paragrafen er ikke regulert av 

havrettskonvensjonen art. 60, og er dermed ikke underlagt begrensningen på 500 meter. Varighet og 
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geografisk utstrekning av slike midlertidige utelukkelses- og fareområder og det nærmere innhold av 

forbud i slike områder, skal basere seg på forholdsmessighet, og ikke gå ut over de behov den 

konkrete situasjonen tilsier.  

 

Begrunnelse 

Endring foretatt som en følge av endring i rammeforskriften § 54, vedtatt ved kgl. res. 24. mai 2013. 

 

 

I veiledning til paragraf 1 første avsnitt og paragrafene 2, 4, 22, 37, 52, 53, 54, 55, 59, 68 og 72 endres 

Arbeidsdepartementet til Arbeids- og sosialdepartementet. 

 

 

 


