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Høring: Utkast til nytt kapittel i forurensningsforskriften om miljøsikker 

lagring av CO2 samt mindre endringer i avfallsforskriften og 

konsekvensutredningsforskriften

Vi viser til høringsbrev av 28. mars 2014 fra KLD vedlagt forslag til forskrift.   

Norsk Industri er fornøyd med at departementet i høringsnotatet gjør det klart at forslaget er 

ment som en ren implementering av EU direktivets bestemmelser, og er ikke ment å gå lenger en 

det som følger av direktivet. Av hensyn både til likebehandling mellom norsk og øvrig europeisk 

industri og eventuelt samarbeid om lagringsprosjekter er det viktig at likebehandlingen holdes i 

hevd.  

Til § x-11 Tilsyn

I siste avsnitt heter det at tilsynsrapport skal oversendes operatøren og gjøres tilgjengelig for 

offentligheten senest to måneder etter tilsyn. Hensikten med å oversende rapporten må etter vår 

oppfatning bl.a. være at operatøren må få anledning til å gi kommentarer og eventuelle 

korreksjoner til teksten i rapporten før den offentliggjøres. På den måten er myndighetene sikre 

på at informasjonen er forstått av begge parter. Vi foreslår derfor følgende endring i siste setning:

"Rapporten skal oversendes operatøren for eventuelle kommentarer før den gjøres tilgjengelig for 

offentligheten senest to måneder etter gjennomført tilsyn."

Til § x-9, 13 og vedlegg II

I teksten i nevnte paragrafer og vedlegg er det henvist til forskjellige typer planer. Vi stiller 

spørsmål om det er forskjellig begreper som brukes på samme type planer, eller om det faktisk er 

forskjellige planer det er tale om.   I § x-9 heter det at "overvåkningsplan" skal utarbeides av 

operatøren, mens § x-13 har krav om "etterdriftsplan". Begge bestemmelsene henviser til krav i 

vedlegg II som kun opererer med begrepet "overvåkningsplan". I OEDs høring av sin utkast til 

forskrift (kapittel 7) er begrepet "Avslutningsplan" brukt. Det er mulig at dette kan klargjøres 

bedre, hvis det er samme plan det er tale om.
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