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Endringer vedrørende samsvarsuttalelse (SUT) 

Petroleumstilsynet orienterte partene i sist møte i Regelverksforum 1.6.2011 om at det vil bli 
foretatt endringer i ordningen med samsvarsuttalelse (SUT).  
 
Fra 1.6.2011 sendes det ikke lenger ut SUT-diplom sammen med vedtaksbrevet. Grunnen er 
at det er brevet, ikke SUT-diplomet, som inneholder vedtaket og at dette diplomet derfor ikke 
har noen formell status, eller inneholder mer informasjon enn vedtaksbrevet. Det er videre vår 
erfaring at et SUT-diplom lett kan gi assosiasjoner til sertifikater utstedt av maritime 
myndigheter. Utstedelse av slike sertifikater er basert på andre kontrollordninger enn det som 
legges til grunn i tilsynet med petroleumsvirksomheten.  For å unngå eventuelle uklarheter 
med hensyn til hva en SUT reelt sett innebærer, har vi derfor valgt å ikke lenger sende ut et 
SUT-diplom. 
 
Sett i lys av at SUT-diplomer ikke lenger vil bli sendt ut, mener vi at det ville være mest 
ryddig om disse dokumentene ikke lenger blir brukt. På denne bakgrunn ber vi om at tidligere 
mottatte SUT-diplomer kasseres.   
 
Vedtaksbrevene som sendes ut fra nå av er samtidig noe endret for tydeligere å reflektere hva 
en SUT er; en uttalelse fra Petroleumstilsynet som uttrykker myndighetenes tillit til at 
petroleumsvirksomhet kan gjennomføres med innretningen innenfor regelverkets rammer. 
 
Etableringen av SUT-ordningen skulle bidra til å tydeliggjøre det ansvaret rederne har iht 
regelverket og bidra til mer direkte kontakt mellom reder og tilsynsmyndighet. Videre skulle 
ordningen bidra til enklere forflytning av flyttbare innretninger mellom forskjellige felt og 
operatører. Operatørdrevne FPSOer oppfyller ikke disse kriteriene ettersom det ikke er noe 
skille mellom operatøren og den som står for driften av innretningen. Det er derfor besluttet at 
det ikke lenger gis SUT for FPSOer hvor operatør står for driften av innretningen. 
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