
REFERAT FRA MØTE I REGELVERKSFORUM 2.12.2021 
 

Til: Medlemmer i Regelverksforum 

Møtedato: 1.12.2021 

Møtested: Grand hotell, Egersund 

 

Til stede:   

Øystein Joranger og Ruth-Hilde Sætre (Norsk Olje og gass), Mohammad Afzal (Fellesforbundet), 

Marit Bergeland og Kari Louise Roland (Statsforvalteren i Rogaland), Bjørn A. Christensen  

(Mdir), Hilda Kjeldstad (ASD),  Hilde Selle (Norsk Industri), Odd Rune Malterud (DNMF), Are 

Gauslaa (NR), Tore Sagvolden (TEKNA), Stig-Rune Refvik (SAFE), Vibeke Brudevold og Heidi 

Takle Bjørnebye (Strålevernet),  

 

På Teams: 

Håkon Aasen Bjerkeli (IE), Sigve Eikeland (NITO), 

 

 

Fra Ptil:   

Sigve Knudsen, Lene Roska Aalén, Ingvil Tveit Håland, 

 

Forfall:  

Bjørn-Arild Samuelsen (Lederne), Leiv Andreas Austreid og Nina Hanssen Åse (Sdir), Rune Ytre-

Arna (ASD), Dag Yngve Johnsen (LO). 

 

 

 

 

 

1. Godkjenning av innkalling og agenda 

 

Innkalling og agenda ble godkjent.   

 

 

2. Godkjenning av referat fra møtet 1. september og aksjonsliste  

 

Utkast til referat fra forrige møte i Regelverksforum ble sendt til partene 1. november. Vi har mottatt 

følgende kommentarer til utkastet, som er hensyntatt i endelig referat: 

- Rederiforbundet foreslo en del språklige justeringer i siste avsnitt under referatets pkt. 3. 

- I siste avsnitt under pkt. 4 er en referanse endret fra «havvindforskriften» til «havenergilova». 

- NOROG foreslo noen presiseringer under pkt. 3. 
 

Referat og aksjonsliste ble godkjent.  

 

 

 



3. Kunnskapsstatus – hva skjer på forskningsfronten når det gjelder regulering av havvind, 

informasjon om relevante forskningsprosjekter fra UiB 

 

Presentasjoner fra UiB v/ Sigrid Eskeland Schütz, Eirik Finserås, Ignacio Herrera Anchustegui og 

Eddy Wifa. Kopi av presentasjonene følger vedlagt referatet. 

 

4. Årlige regelverksendringer 

 

Petroleumstilsynet og Miljødirektoratet informerte om endringene i HMS-forskriftene som vil bli 

fastsatt med virkning fra 1.1. 2022.  

 

5. Veien videre knyttet til regulering av fornybar energiproduksjon til havs 

 

Ptil v/ Sigve Knudsen informerte om veien videre knyttet til regulering av fornybar energiproduksjon 

til havs og det ble avtalt workshops 27.1 og 17.2.2021. Ptil kommer tilbake med program for disse. 

 

 

6.  Vurdering av hvordan Regelverksforum fungerer 

 

Partene diskuterte i grupper og i plenum hvordan Regelverksforum fungerer. Det er bred enighet om at 

forumet fungerer godt, men flere av partene ønsker en mer forklarende og tydeligere agenda og gjerne 

mer forberedende arbeid til for å kunne bidra mer aktivt.  

Det kom inn et forslag om å sette status for regelverksopplæring og RVK på agendaen i neste ordinære 

møte.  

 

 

7. Aktuelle høringer 

 

Aktuelle høringer ble gjennomgått i møtet. 

 

 

 

 

16. desember 2021, referent: Ingvil Tveit Håland 


