
Forskrift om endring i forskrift 29. april 2010 nr. 611 om 

styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og 

på enkelte landanlegg (styringsforskriften) 

I 

I forskrift 29. april 2010 nr. 611 om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten 

og på enkelte landanlegg (styringsforskriften) gjøres følgende endringer:  

Følgende steder skal «Statens strålevern» endres til "Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet": 

- § 34 andre ledd (fem steder) 

 

§ 18 Analyse av arbeidsmiljøet 

Nytt andre ledd skal lyde: 

Operatøren skal utføre helhetlige arbeidsmiljøanalyser for arbeidstakere som arbeider på enklere 

innretninger og innkvarteres på fartøy som beskrevet i rammeforskriften § 4 andre ledd.  

 

§ 25 Krav om samtykke til enkelte aktiviteter 

Tredje ledd bokstav d skal lyde: 
d) før bruk av innretninger og landanlegg ut over den levetiden og de forutsetningene som er 
lagt til grunn for godkjennelse av PUD, PAD eller hovedsøknad. Når det er besluttet å starte en 
prosess for eventuell levetidsforlengelse av en innretning, skal Petroleumstilsynet informeres. Slik 
søknad om samtykke må sendes inn ett år før den planlagte levetiden utløper.  

Fjerde ledd ny bokstav d skal lyde: 
d)  før bruk av enklere innretninger som omfatter bruk av fartøy med gangbro til innkvartering 
av arbeidstakere som skal arbeide på enklere innretninger, når dette ikke er dekket av samtykke etter 
tredje ledd bokstav a, 

Bokstavene d, e og f blir nye e, f og g. 

 

§ 26 Innhold i søknad om samtykke 

Første ledd, første setning skal lyde: 
Alle søknader om samtykke etter § 25, med unntak av søknad etter fjerde ledd bokstav d, skal 
inneholde  

Fjerde ledd skal lyde: 
Ved søknad om forlenget levetid etter § 25 tredje ledd bokstav d, skal søknaden også inneholde en 
oppsummering av resultatene av analysene og vurderingene av innretningens tekniske tilstand som 
ligger til grunn for søknaden.  
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Nytt sjette ledd skal lyde: 
Søknad etter § 25 fjerde ledd bokstav d skal inneholde 

a) en beskrivelse av krav til fartøy som skal benyttes, 

b) en beskrivelse av utformingen av transportveier (gangbro og eventuelle kraner) mellom 
innretning og fartøy, basert på utformingen av den enklere innretningen og operasjonelle 
forutsetninger, 

c) en beskrivelse av analysene og vurderingene som er gjort med hensyn til arbeidsmiljø og 
sikkerhet for aktivitetene som omfattes av søknaden, og resultatene og tiltakene som skal 
settes i verk som en følge av disse vurderingene, 

d) en beskrivelse av beredskapsmessige forhold, og 

e) en uttalelse om søknaden fra arbeidstakernes tillitsvalgte, jf. også rammeforskriften § 13. 

Sjette ledd blir nytt syvende ledd.  

 

§ 34 Opplysninger om overvåking, utslipp og risiko for forurensning 

Bokstav b skal lyde: 

b) opplysninger om endringer i risiko for forurensning. Opplysningene skal omfatte årsakene til 

endringen og iverksatte korrigerende tiltak, 

 

II 

Forskriften trer i kraft 1. mai 2019.  

 

 


