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Emne: høringsbrev 28.09.2012 om endringer i petroleumsregisterforskriften 

 

Vi viser til høringsbrev 28.09.2012 om endringer i petroleumsregisterforskriften. Vi har 
gjennomgått forslagene, og under følger Kartverkets kommentarer knyttet til enkelte punkter i 
departementets høringsbrev. 
 
Etter det vi forstår har hensikten med forskriftendringene vært å tilpasse regelverket for ny 
teknologi. Høring er avgrenset til å gjelde forskriftsendringer. Vårt generelle inntrykk er at 
reglene bare i svært beskjeden grad legger opp til bruk av ny teknologi.  
 
Under punkt 2.1 vurderes det forslag til forskriftsendringer om fysisk dagbok og arkiv. Det 
fremgår av lov av 29. november 1996 nr 72 (petroleumsloven) § 6-1 at registeret skal føre både 
dagbok og register. Dette skal således være uendret. I tinglysing for fast eiendom utgjør 
”dagsboksføringen” den midlertidige registreringen som skjer før det er tatt endelig stilling til 
om dokumentet skal tinglyses. Vi fører ikke en parallell papirbasert dagbok. Hensynet bak dette 
ivaretas godt gjennom ulike former for backupløsninger. Etter det vi vet praktiserer 
Løsøreregisteret i Brønnøysund dette på samme måte som oss. Regelverket på dette punktet er 
overmodent for endring. Ut i fra det som er gjengitt i høringsbrevet er det noe uklart for oss 
hvorfor departementet ønsker å videreføre ordningen med papirbasert dagbok og hva denne 
ordningen er ment å ivareta som ikke er ivaretatt av registeret. Etter det vi kan se er det heller 
ikke nærmere regulert hvilket innsyn det skal være i den papirbaserte dagboken.  
 
Når det gjelder spørsmålet om arkivering så vil vi bemerke at vi ikke kjenner hvilket omfang av 
papirkopier som finnes i petroleumsregisteret. I Kartverket arbeider vi for å få panteboken 
(tinglysingsarkivet) full digitalisert gjennom skanning og vi vil etter hvert ikke ta vare på 
papirkopiene. Etter hvert som omfanget av elektronisk tinglysing øker vil tilfanget 
papirdokumentene uansett forsvinne.  
 
Vi mener at forslaget i pkt 2.2. om å innføre et system med elektronisk innsyn er fornuftig. Ut i 
fra hvordan forslaget er beskrevet er det likevel noe usikkert hvordan registeret teknisk sett skal 
gjøre tilgjenglig og hva man vil kunne få tilgang til. Videre stiller vi spørsmål om bør vurdere om 
også bekreftede kopier bør utgis elektronisk.  
 
Generelt savner vi regler som åpner opp for elektronisk tinglysing av rettigheter i registeret.  
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Jens Chr. Leonthin 
avdelingsdirektør / registerfører 
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