
Forskrift om endring i forskrift 27. juni 1997 nr. 653 til lov om petroleumsvirksomhet.  
 
Fastsatt ved kgl.res. 20. januar 2006. Fastsatt med hjemmel i lov 29.november 1996 nr. 
72 om petroleumsvirksomhet §§ 10-18 første ledd, 10-4 annet ledd og 4-9 fjerde ledd. 
 
 
 

I 
 
I forskrift 27. juni 1997 nr. 653 til lov om petroleumsvirksomhet gjøres 
følgende endringer: 
  
Nytt kapittel 2a skal lyde: 
 
Kapittel 2a Konsekvensutredning ved åpning av nye områder for 
petroleumsvirksomhet 
 
§ 6a Ansvarlig myndighet og formål 
Departementet er ansvarlig for konsekvensutredning forut for åpning av nye områder for 
petroleumsvirksomhet i medhold av lovens § 3-1. Konsekvensutredningen skal bidra til å 
belyse de ulike interessene som gjør seg gjeldende på det aktuelle området. 
Konsekvensutredningen skal belyse virkningene åpning av et område for 
petroleumsvirksomhet kan ha for nærings- og miljømessige forhold, herunder mulige farer 
for forurensning, samt antatte økonomiske og sosiale virkninger. Konsekvensutredningen 
skal skje i tråd med bestemmelsene i § 6b og § 6c, og i samsvar med eventuelle utfyllende 
bestemmelser departementet fastsetter.  
 
Bestemmelsene i § 22c gjelder tilsvarende så langt de passer. Avgjørelser etter § 6b og § 6c 
er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven. 
 
Bestemmelsene i dette kapittelet skal gjelde tilsvarende for andre typer overordnede 
utredninger, så langt bestemmelsene passer. 
 
§ 6b Konsekvensutredningsprogram 
Det skal utarbeides et forslag til utredningsprogram. Programmet skal klargjøre hvilke 
forhold som det skal gjøres rede for i konsekvensutredningen, herunder hvilke utredninger 
som er nødvendige for å gi et godt beslutningsgrunnlag. Forslag til utredningsprogram skal 
gi en beskrivelse av den planlagte beslutningen om åpning av område for 
petroleumsaktivitet, forskjellige mulige alternativer for fremtidig petroleumsvirksomhet i 
området og antatte problemstillinger som vil bli belyst. Forslag til utredningsprogram skal 
inneholde kart over området.  
 
Departementet sender forslag til program på høring til berørte myndigheter og 
interesseorganisasjoner, samt gjør forslaget tilgjengelig for offentligheten på internett. Det 
skal settes rimelig frist for uttalelser. Fristen bør ikke settes kortere enn seks uker. 
Departementet fastsetter utredningsprogrammet på bakgrunn av forslaget og uttalelsene til 
dette. Det skal redegjøres for innkomne uttalelser og hvordan disse er vurdert og ivaretatt i 
fastsatt program. Kopi av fastsatt program skal sendes til dem som har avgitt uttalelse til 
forslaget til program.  
 



 
§ 6c Konsekvensutredningen  
Konsekvensutredningen skal utarbeides på bakgrunn av fastsatt program, jfr § 6b annet 
ledd, og skal i innhold, omfang og detaljgrad tilpasses den konkrete saken og, så langt som 
mulig, basere seg på foreliggende kunnskap og nødvendige oppdatering av denne. 
Konsekvensutredningen skal beskrive antatte virkninger av åpning av området for 
petroleumsvirksomhet, forskjellige mulige alternativer for fremtidig petroleumsvirksomhet i 
området og virkningen av disse og i nødvendig grad inneholde blant annet følgende: 

a) beskrivelse av de områder som planlegges åpnet for petroleumsvirksomhet.   
b) redegjørelse for forholdet til nasjonale planer som er relevante i forhold til området 

som planlegges åpnet for petroleumsvirksomhet, samt for relevante miljømål fastsatt 
gjennom rikspolitiske retningslinjer, nasjonale miljømål, stortingsmeldinger eller 
lignende, og hvordan disse er tatt hensyn til.  

c) beskrivelse av antatte virkninger for sysselsetting og næringsvirksomhet, samt 
antatte økonomiske og sosiale virkninger av petroleumsvirksomheten. 

d) beskrivelse av viktige miljøforhold og naturressurser, herunder en oversikt over 
gjennomførte kartleggingstiltak.  

e) beskrivelse av virkningene av åpning av området for petroleumsvirksomhet for bl.a. 
dyre- og planteliv, havbunn, vann, luft, klima, landskap, beredskap og ulykkesrisiko 
og samvirket mellom disse.  

f) kort redegjørelse for datagrunnlaget og metoder som er brukt for å beskrive 
virkningene, og eventuelle faglige eller tekniske problemer ved innsamling og bruk 
av dataene og metodene.  

g) beskrivelse i samsvar med bokstav d) ovenfor av konsekvenser for annen stat som 
kan bli berørt av tiltaket.  

h) vurdering av behovet for, og eventuelt forslag til, nærmere undersøkelser før 
gjennomføring av planen.  

i) vurdering av behovet for, og eventuelt forslag til, undersøkelser og tiltak med sikte 
på å overvåke og klargjøre de faktiske virkningene av planen og eventuelle tiltak for 
å begrense og avbøte negative virkninger av vesentlig betydning. 

j) en redegjørelse for hva som kan gjøres for å forhindre eller avbøte eventuelle skader 
og ulemper. 

Konsekvensutredningen skal inneholde nødvendige illustrasjoner og kartmateriale, samt et 
sammendrag. 
 
Departementet skal sende konsekvensutredningen på høring til berørte myndigheter og 
interesseorganisasjoner, samt gjør forslaget tilgjengelig for offentligheten på internett og 
skal samtidig kunngjøre i Norsk lysingsblad at konsekvensutredningen er sendt på høring. 
Det skal settes en rimelig frist for uttalelse til konsekvensutredningen. Fristen skal normalt 
være 3 måneder, og ikke mindre enn 6 uker. Relevante bakgrunnsdokumenter og 
fagrapporter skal være tilgjengelig hos departementet. I den grad det er praktisk mulig skal 
departementet gjøre relevante fagrapporter og andre relevante dokumenter tilgjengelig på 
internett. 
 
Departementet skal, på bakgrunn av høringen, ta stilling til om det er behov for 
tilleggsutredninger eller dokumentasjon om bestemte forhold. Eventuelle tilleggsutredninger 
skal sendes på høring til dem som har avgitt uttalelse i saken. Fristen for uttalelse bør ikke 
settes kortere enn to uker. 
 
§ 6d Saksfremlegget  
Åpning av nytt område for petroleumsvirksomhet etter loven § 3-1 forelegges for Stortinget. 
I saksfremlegget skal det gjøres rede for hvordan virkningene av åpning av nytt område for 



petroleumsvirksomhet og innkomne høringsuttalelser er vurdert, samt hvilken betydning 
disse er tillagt. Det skal vurderes i saksfremlegget om det bør stilles krav til undersøkelser 
med sikte på å overvåke og klargjøre faktiske virkninger av petroleumsvirksomheten. Det 
skal i saksfremlegget også vurderes om det bør stilles vilkår med sikte på å begrense og 
avbøte negative virkninger av vesentlig betydning.  
 
…….. 
 
§ 18 annet ledd annet punktum skal lyde: 
Dersom innretning skal plasseres på land eller sjøgrunn undergitt privat eiendomsrett sendes 
også kopi til Petroleumstilsynet. 
 
§ 19 skal lyde: 
§ 19 Opplysninger om fremtidige leveranser av rik- og tørrgass 
Rettighetshaver skal innen 30 dager etter utløpet av hvert kvartal gi departementet 
opplysninger om rettighetshavers forpliktelser til levering av rik- og tørrgass fra norsk 
kontinentalsokkel. Opplysningene skal inneholde en overordnet volumprofil for forpliktelser 
til levering av rik- og tørrgass, og en beskrivelse av hovedvilkårene for forpliktelsene 
inngått i foregående kvartal. Departementet kan fastsette et annet tidsintervall for 
rapporteringen basert på gassalgsaktiviteten i det enkelte selskap.  
 
Departementet kan i særlige tilfeller bestemme at rettighetshaver skal gi opplysninger om 
vilkår i enkeltavtaler. 
 
§ 20 første ledd tredje punktum skal lyde: 
Planen skal sendes departementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet med kopi til 
Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet.  
 
§ 20 første ledd fjerde punktum oppheves. 
 
§ 22 første ledd første punktum skal lyde: 
Rettighetshaver skal i god tid før fremleggelse av plan for utbygging og drift av en 
petroleumsforekomst utarbeide forslag til utredningsprogram.  
 
§ 22 annet ledd skal lyde: 
Forslaget til utredningsprogram bør i nødvendig grad inneholde en beskrivelse av hvordan 
utredningsarbeidet vil bli gjennomført, særlig med sikte på informasjon og medvirkning i 
forhold til grupper som antas å bli særlig berørt. Forslaget til utredningsprogram skal 
baseres på rammene for dokumentasjon i § 22a 
 
§ 22 nytt tredje ledd skal lyde: 
Rettighetshaver sender forslaget til utredningsprogram til uttalelse til berørte myndigheter 
og interesseorganisasjoner. Det skal settes en rimelig frist for uttalelser. Fristen bør ikke 
være kortere enn seks uker. Departementet fastsetter utredningsprogrammet på bakgrunn 
av forslaget og uttalelsene til dette. Det skal redegjøres for innkomne uttalelser og hvordan 
disse er vurdert og ivaretatt i fastsatt program. Kopi av fastsatt program skal sendes til dem 
som har avgitt uttalelse i saken. Avgjørelser etter denne bestemmelsen er ikke enkeltvedtak 
etter forvaltningsloven. Departementet kan i særlige tilfeller bestemme at departementet 
sender forslag til utredningsprogram på høring. 
 
 
 



§ 22a fjerde ledd skal lyde: 
Rettighetshaver sender konsekvensutredningen til uttalelse til berørte myndigheter og 
interesseorganisasjoner og det kunngjøres samtidig i Norsk lysingsblad at 
konsekvensutredningen er sendt på høring. Konsekvensutredningen, og så langt som mulig 
eventuelle relevante bakgrunnsdokumenter, skal gjøres tilgjengelig på internett. Det skal 
settes en rimelig frist for uttalelser til konsekvensutredningen. Fristen bør ikke være kortere 
enn seks uker. Departementet kan i særlige tilfeller bestemme at departementet sender 
konsekvensutredningen på høring.  
 
 § 22a femte ledd skal lyde: 
Departementet skal, på bakgrunn av høringen, ta stilling til om det er behov for 
tilleggsutredninger eller dokumentasjon om bestemte forhold. Eventuelle 
tilleggsutredninger skal forelegges berørte myndigheter og dem som har avgitt uttalelse til 
konsekvensutredningen til uttalelse før det fattes vedtak i saken. Fristen for uttalelse bør 
ikke være kortere enn to uker. 
 
§ 22a nytt sjette ledd skal lyde: 
I departementets saksframlegg skal det fremgå hvordan virkningene av utbygningen og 
innkomne uttalelser er vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt. Det skal vurderes i 
saksfremlegget om vilkår med sikte på å begrense og avbøte negative virkninger av 
vesentlig betydning skal settes. Departementet kan bestemme at det skal utarbeides et 
miljøoppfølgingsprogram med sikte på å overvåke og avbøte negative virkninger av 
vesentlig betydning.  
 
§ 22 a nytt syvende ledd skal lyde: 
Departementets avgjørelser etter paragrafen her er ikke enkeltvedtak etter 
forvaltningsloven. 
 
§ 22c annet ledd nytt tredje punktum skal lyde: 
Departementet kan pålegge rettighetshaver å utarbeide dokumentene tilknyttet 
konsekvensutredningen i de fremmede språk som er nødvendige. 
 
§ 28 skal lyde: 
§ 28 Tillatelse til anlegg og drift av innretninger 
Søknad om tillatelse til anlegg og drift av innretninger som nevnt i loven § 4-3 første ledd 
skal omfatte en plan som skal inneholde beskrivelse av prosjektet og en 
konsekvensutredning. Uttalelser til konsekvensutredningen tas med i vurderingen ved 
godkjennelse av plan for anlegg og drift. Søknaden skal sendes departementet og Arbeids- 
og inkluderingsdepartementet med kopi til Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet. Dersom 
en søknad fremmes av andre enn rettighetshaver etter en utvinningstillatelse, kommer 
bestemmelsene i § 8 til anvendelse så langt de passer.  
        
For tillatelse til anlegg og drift av innretninger som nevnt i loven § 4-3 første ledd kan 
departementet sette vilkår, bl.a. vedrørende:  
a) eierforholdet til innretningen,  
b) rørledningens bestemmelsessted,  
c) rørledningens trasé, dimensjon og transportkapasitet.  
        
Departementet kan ved tildeling av tillatelse til anlegg og drift av innretninger som nevnt i 
loven § 4-3 første ledd og senere:  



a) fastsette tariffer for bruk av innretningen for eierens egen og for annen petroleum,  
b) gi pålegg om at innretningen skal tilknyttes andre innretninger, at kapasiteten skal økes 

og at innretningen skal ombygges for å kunne benyttes for andre typer petroleum enn 
den opprinnelig er bygget for. Pålegg som nevnt må ikke fordyre eller i urimelig grad 
vanskeliggjøre bruk av innretningen som er sikret etter godkjennelse av departementet. 
Kostnadene ved gjennomføring av pålegg som nevnt, skal etter departementets nærmere 
bestemmelse dekkes av den eller de som pålegg er gitt til fordel for eller tas i 
betraktning ved fastsettelse av tariff,  

c) bestemme hvilken petroleum som skal transporteres i rørledning, dog kan det ikke 
bestemmes at petroleum skal transporteres til fortrengsel for petroleum som er sikret 
transport i rørledning etter godkjennelse av departementet.  

 
§ 29 skal lyde: 
§29 Innhold i plan for anlegg og drift av innretninger 
Plan for anlegg og drift av innretninger som nevnt i loven § 4-3 første ledd skal redegjøre for 
økonomiske, ressursmessige, tekniske og miljø- og sikkerhetsmessige forhold ved 
prosjektet. Dokumentasjon skal tilpasses prosjektets omfang.  
        
Plan for anlegg og drift av innretninger som nevnt i loven § 4-3 første ledd skal i nødvendig 
utstrekning inneholde:  
a) opplysninger om rørledningens bestemmelsessted, trasé, dimensjon og 

transportkapasitet, samt kriterier for de valg som er gjort,  
b) opplysninger om eierforholdet til innretningen,  
c) beskrivelse av tekniske løsninger, herunder løsninger for å forebygge og minimalisere 

miljøskadelige utslipp,  
d) opplysninger om styringssystemer, herunder opplysninger om planlegging, organisering 

og gjennomføring av utbyggingen,  
e) opplysninger om drift og vedlikehold,  
f) opplysninger om økonomiske forhold,  
g) opplysninger om hvilke tillatelser, godkjennelser eller samtykker det er søkt om eller 

det planlegges søkt om etter ellers gjeldende lovgivning, dersom en innretning skal 
plasseres på landterritoriet eller sjøgrunn undergitt privat eiendomsrett,  

h) opplysninger om hvordan innretningene vil kunne disponeres ved avslutning av 
petroleumsvirksomheten,  

i) beskrivelse av tekniske tiltak for beredskap,  
j) opplysninger om andre forhold som er av betydning for ressursforvaltningen,  
k) andre opplysninger som kreves etter de til enhver tid gjeldende sikkerhetsforskrifter.  
        
Departementet kan fravike kravet til dokumentasjon etter første ledd, herunder kreve 
alternative løsninger utredet.  
        
Departementet kan etter søknad fra rettighetshaver gi fritak fra kravet om 
konsekvensutredning dersom prosjektet ikke gjelder transport av petroleum i rørledninger 
med en diameter på mer enn 800 mm og en lengde på mer enn 40 km, og den ellers ikke 
antas å ha vesentlige næringsmessige eller miljømessige virkninger. Bestemmelsene i §§20 
fjerde ledd, 22, 22 b annet ledd og 22 c gjelder tilsvarende. Bestemmelsene i §22 a gjelder 
tilsvarende så langt de passer. 



       
Loven § 4-2, tredje, fjerde, sjette og syvende ledd gjelder tilsvarende for plan for anlegg og 
drift. 
 
Ny § 30a skal lyde: 
§ 30a Samtykke til oppstart og videreføring 
Før rettighetshaver kan utøve petroleumsvirksomhet som nevnt i punkt a) til c) nedenfor, 
kreves samtykke til oppstart eller videreføring fra Olje- og energidepartementet eller den 
det bemyndiger.  
 
Samtykke som nevnt i første ledd må være innhentet: 
a) før en innretning eller deler av den tas i bruk første gang,  
b) før en innretning eller deler av den tas i bruk etter gjennomføring av større ombygginger 
eller modifikasjoner, eller før endring av bruksformål som ikke er omfattet av godkjent plan 
for utbygging og drift eller tillatelse til anlegg og drift av innretninger eller vedtak om 
disponering, jfr. loven §§ 4-2 og 4-3, 
c) før bruk av innretning utover den levetiden og de forutsetningene som er lagt til grunn for 
godkjennelse av plan for utbygging og drift eller tillatelse til anlegg og drift av innretninger 
eller vedtak om disponering, jfr. loven §§ 4-2, 4-3 og 5-3. 
 
§ 43 fjerde ledd skal lyde: 
Avslutningsplan skal sendes departementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet med 
kopi til Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet. 
 
§ 44 første ledd ny bokstav h) skal lyde: 
h) andre opplysninger som kreves etter de til enhver tid gjeldende sikkerhetsforskrifter. 
 
§ 50 annet ledd skal lyde:  
Rettighetshaver plikter å stille til rådighet for departementet og Oljedirektoratet 
årsberetning og regnskapsdata vedrørende virksomheten. Tilsvarende gjelder for 
rettighetshavers morselskap og eventuelle filialer registrert i Norge. 
 
Ny § 50 a skal lyde: 
§ 50 a Rapportering til nasjonalbudsjettprosessen 
Rapportering til nasjonalbudsjettprosessen skal sendes departementet og Oljedirektoratet. 
Rapporteringen skal omfatte økonomiske selskapsdata, prosjekter, ressursvolum og 
prognoser for produksjon, kostnader og miljøutslipp som nærmere angitt av mottager.  
 
§ 66 nytt sjette ledd skal lyde:  
Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 
gjelder ikke for operatøren med unntak av saker hvor operatøren treffer enkeltvedtak i 
medhold av følgende bestemmelser: §§ 59 fjerde ledd siste punktum, 61, 62, 64 første ledd 
siste punktum og denne paragraf tredje ledd. Vedtak fattet av operatøren i medhold av 
denne paragraf tredje ledd er likevel unntatt fra bestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 
IV-VI og VIII. Departementet er klageinstans for vedtak fattet av operatøren.  
 
§ 79a skal lyde: 
§ 79a Varsling og rapportering 
Hendelser og andre forhold som medfører nedstengning, reduksjon av utvinning av 
petroleum eller som påvirker gjennomføring av aktiviteter i tråd med vedtak fattet i medhold 
av loven og forskriften, skal omgående varsles til Oljedirektoratet. Dette gjelder ikke i 
tilfeller hvor forholdet allerede er varslet til Petroleumstilsynet. Petroleumstilsynet vil i 



slike tilfeller omgående varsle Oljedirektoratet. Departementet kan fastsette nærmere 
bestemmelser om varsling og rapportering til Oljedirektoratet. 
  
§ 85 syvende ledd skal lyde: 
Bestemmelsen i denne paragraf skal heller ikke være til hinder for utveksling av 
informasjon med Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Petroleumstilsynet og operatøren 
som nevnt i loven § 4-9 og forskriftens § 66.  
 
 

II 
 
Forskriften trer ikraft straks. 
 


