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Svar på høring - Utkast til lov om fornybar energiproduksjon til havs

Det vises til brev fra Olje- og energidepartementet datert 13. februar 2009 m/ vedlegg.

Departementet vil innledningsvis bemerke at vi er positive til lovutkastet som nå er
fremmet. Imidlertid reiser lovutkastet om fornybar energiproduksjon til havs
problemstillinger ift HMS- reguleringen på området idet arbeidsmiljølovens geografiske
virkeområde i utgangspunktet begrenser seg til Norges statsterritorium når ikke noe
annet sies i loven. Dette betyr at arbeid på energianlegg til havs vil være fullt ut omfattet
av arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter så lenge arbeidet til havs foregår innenfor
Norges sjøterritorium. Derimot vil arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilhørende
forskrifter i utgangspunktet ikke gjelde utenfor 12 nautiske mil, bl.a i den økonomiske
sonen. Det er følgelig et behov for å se nærmere på arbeidsmiljølovens
anvendelsesområde.

Etter departementets syn kan en mulig løsning være at det inntas en ny bestemmelse i
arbeidsmiljøloven som fastslår at arbeidsmiljøloven gjelder for virksomhet i forbindelse
med fornybar energiproduksjon til havs, med en nærmere angivelse av hvilke
havområder som omfattes, herunder den økonomiske sonen og den norske del av
kontinentalsokkelen. Løsning vil være den samme som er gjort gjeldende for
petroleumsvirksomhet til havs. Det vises i den forbindelse til arbeidsmiljøloven § 1-3.

I tillegg til å avklare anvendelsen av arbeidsmiljøloven, vil det være et behov for å
avklare hvilket HMS-forskriftsverk som skal gjøres gjeldende for fornybar
energiproduksjon til havs. Det bør etter departementets syn tas stilling til dette før den
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foreslåtte loven trer i kraft, og det videre avkiaringsarbeidet må foretas parallelt med
selve lovarbeidet. Når det er besluttet hvilket forskriftsverk som skal legges til grunn,
vil det i tillegg være enklere å avklare hvilken etat som bør være tilsynsmyndighet for
HMS-området.

Departementet foreslår på denne bakgrunn at OED raskt tar initiativ til et møte mellom
berørte departementer og etater for å diskutere mulige alternativer for HMS-
reguleringen. Vi imøteser en slik invitasjon, og ser frem til et godt samarbeid.

Departementet har forelagt høringen for Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet.

Med hilsen
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