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Høring - Forslag til endringer i HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten 
og enkelte landanlegg 
 
Det vises til høring av 2. juli 2018 om forslag til endringer i HMS-regelverket for 
petroleumsvirksomheten og enkelte landanlegg.  
 
Innledningsvis vil Kystverket bemerke, selv om dette ikke er en del av den foreslåtte 
endringen, at det i Rammeforskriften bør være en henvisning til hvem som er statlig 
myndighet ved hendelser med akutt forurensning. Petroleumstilsynet og Miljødirektoratet 
omtales naturlig nok under kapitlet som omhandler beredskap, men hvor det i § 20 tredje 
ledd står at «operatøren skal lede og koordinere innsatsen av beredskapsressursene ved 
fare- og ulykkessituasjoner, inntil eventuelt offentlige instanser overtar dette arbeidet», så 
vil den offentlige instansen hva angår håndteringen av den akutte forurensningen være 
Kystverket. Dette bør fremgå av forskriften, om ikke vil forskriften kunne gi et misvisende 
bilde av hvem som er myndighet ved akutt forurensning jf. delegering FOR-2002-12-20-
1805. 
 
Til § 57 Deteksjon og kartlegging av akutt forurensning 
Etter Kystverkets oppfatning bør det i tillegg til deteksjon og kartlegging stå at operatøren 
har en plikt til å aksjonere dersom utslippet er mulig å aksjonere på. Dette selv om utslippet 
kan være innenfor tillatt utslipp. Erfaringsvis kan olje fra produsert vann samles i 
striper/ranker som gjør at det lett kan samles opp.  
 
Til § 59 Karakterisering av olje og kondensat 
Kystverket støtter at karakterisering av olje og kondensat skal gjennomføres snarest mulig. 
Vi er opptatt av at disse opplysningene gjøres lett tilgjengelige slik at Kystverket kan 
planlegge eventuelle aksjoneringer ut fra oljens fysisk og kjemiske egenskaper.  
 
Til § 69 Formasjonstesting, opprenskning og oppstart av brønner 
Kystverket stiller spørsmål ved om det bør fremgå også her at operatøren må aksjonere 
dersom utslippet er mulig å aksjonere på, ref. kommentaren til § 57.  
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