
REFERAT FRA MØTE I REGELVERKSFORUM 5.12.2019 
 

Til: Medlemmer i Regelverksforum 

Møtedato: 5.12.2019 

Møtested: Norges Rederiforbund, Oslo 

 

Til stede:   

Øystein Joranger (Norsk olje og gass), Lars Olav Grøvik (TEKNA), Sigve Medhaug 

(Lederne), Dag Yngve Johnsen (LO), Sigve Eikeland (NITO), Vibeke Brudevold 

(Strålevernet), Ingeborg Nakken (Strålevernet), Are Gauslaa (NR), Ingeborg Rønning 

(Mdir), Tore Ulleberg (Norsk olje og gass), Mohammad Afzal (Fellesforbundet), Håkon 

Aasen Bjerkeli (IE), Morten Kveim (DSO, vararepresentant) 

 

 

Fra Ptil:   

Sigve Knudsen, Hilda Kjeldstad og Ingvil Tveit Håland 

 

Forfall:  

Odd Rune Malterud (DSO), Rune Ytre-Arna (ASD – observatør), Leiv Andreas Austreid 

(Sdir), Nina Hanssen Åse (Sdir), Hilde Selle (Norsk industri), Roy Erling Furre (SAFE), 

Marit Bergeland (FMRO), Kari Louise Roland (FMRO), 

 

 

 

1. Godkjenning av innkalling og agenda 

 

Innkalling og agenda ble godkjent.  

 

 

2. Godkjenning av referat fra møte 4.9.19 og aksjonsliste  

 

NOROG har kommentert en feil i punkt 10 i referatet fra møtet 4. september 2019. Denne ble rettet 

opp, og referatet ble godkjent. Referatet vil bli publisert på Ptils nettside.   

Aksjonslisten ble godkjent.  

 

3. Oppsummering etter workshop 

 

Medlemmene oppsummerte læringspunkter fra innleggene under workshopen. Blant annet ble det 

notert som aksjon at Ptil presenterer sitt interne løpende digitaliseringsarbeid, eksempelvis i mars-

møtet.  

Samtidig ble det tatt en vurdering av hvordan Regelverksforum fungerer, og eventuelt 

forbedringspotensial for forumet.  Dette temaet tas opp igjen våren 2020.  

 

 

 

 

 



4. Gjennomgang av høringskommentarer og regelverksendringer fra 1.1.20  

 

Ptil v/ Hilda Kjeldstad informerte om høringskommentarene mottatt i forbindelse med høstens høring 

av regelverksendringer. Ptil mottok totalt 13 høringssvar.  

 

Kopi av presentasjonen følger vedlagt referatet.  

 

 

5. Informasjon om CO2-regelverk på høring 

 

Ptil v/ Hilda Kjeldstad informerte forslag til forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø ved transport og 

injeksjon av CO2, som ble sendt på høring 4. desember 2019. Frist for kommentarer: 1. februar 2020. 

 

 

6. Partene presenterer eventuelle forslag til regelverksendringer for neste år 

 

Norsk olje og gass orienterte om at de ville komme med innspill til endringer innen fristen.  

 

Miljødirektoratet informerte om pågående arbeid med mulige forslag til regelverksendringer: 

- Videre arbeid med regulering av avvikling 

- Rapporteringskrav, injeksjonskrav, krav til plugging 

- Arbeid med å få til en regulering av utslipp av mikroplast i havet som følge av sandblåsing 

- Beredskap mot akutt forurensing 

- Justering av kjemikaliekrav 

 

Partene er gitt frist til 10. januar 2020 for å gi skriftlige innspill til regelverksendringer til behandling 

neste år.  

 

 

7. Videre arbeid med NORSOK R-003 vedlegg B  

 

Ptil hadde i forkant av møtet sendt ut et nytt forslag, og mottok kommentarer fra NOROG, IE og 

Sjøfartsdirektoratet.  

 

Kommentarene fra IE er av begrenset omfang. Kommentarene fra Norsk olje og gass er av mer 

omfattende karakter, og det foreslås derfor at det avholdes et møte mellom Ptil og Norsk olje og gass 

for å avklare uenigheter og diskutere alternativer.  

 

 

8. Status arbeidsgruppe nattarbeid 

 

Ptil v/ Sigve Knudsen presenterte arbeidet som er gjort i gruppen. Ptil jobber med et revidert forslag til 

endring av veiledningstekst, og det planlegges for et nytt møte i arbeidsgruppen på nyåret.  

Det er planlagt et seminar om nattarbeid hos Ptil 12. mars 2020. Målgruppen for seminaret er personer 

som jobber med tilrettelegging av nattarbeid, samt vernetjeneste.  



 

9. Aktuelle høringer 

 

Petroleumstilsynet informerte om aktuelle høringer. 

 

 

10. Eventuelt 

 

 

Ingeborg Elise Nakken og Hilde Knapstad fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet ønskes 

velkommen som nye medlemmer i Regelverksforum.  

 

 

Dato for møter i Regelverksforum 2020: 

- 4. mars 

- 3. juni 

- 2. september 

- 9.-10. desember 

Tidsrammen for møtene i mars, juni og september blir kl. 10-14. I desember legges til opp til en 

todagers samling. Medlemmene bes om innspill til tema og lokasjon for denne samlingen. 

 

Ptil informerte om seminar for næringen «Forstå det norske regimet», som ble avholdt i september 

2019. Det planlegges for å gjennomføre to tilsvarende seminar i 2020. Seminaret skal også avholdes 

en gang på engelsk.  

 

 

24.1.2020 Referent: Ingvil Tveit Håland 


