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Høringsnotat – endringer i petroleumsforskriften 

 

1 Innledning 

 

Departementet har utarbeidet utkast til enkelte endringer i 

petroleumsforskriften (pf) som med dette sendes på høring. 

 

Oppmerksomheten rundt innsamling av seismiske data på norsk sokkel har 

økt, blant annet som følge av et økt aktivitetsnivå i petroleumssektoren. I 

september 2007 ble det nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra 

Fiskeridirektoratet og Oljedirektoratet for å foreta en gjennomgang av 

aktuelle problemstillinger og utarbeide forslag til tiltak. Gruppen avga 

sluttrapport 1. april 2008 og gav der uttrykk for at det er registrert en økt 

opplevelse av arealkonflikt i forholdet mellom petroleumsvirksomhet og 

fiskeri. Departementet legger i denne situasjonen stor vekt på at man har et 

oppdatert regelverk som sikrer en fortsatt god sameksistens i havområdene. 

På denne bakgrunn har departementet utarbeidet utkast til enkelte 

endringer i forskriftens bestemmelse om meddelelse av opplysninger i 

forbindelse med undersøkelser, samt bestemmelse om traséundersøkelser 

og andre grunnundersøkelser.  

 

Høringsnotatet inneholder også utkast til endring i pf § 40 om betaling av 

arealavgift for å klargjøre forfallstidspunkt i bestemmelsen. 

 

 

2 Generelle merknader 

 

2.1 Kunngjøring  mv 

 

I pf § 6 oppstilles det et krav om kunngjøring i ”Etterretninger for 

sjøfarende” før aktivitet etter en undersøkelsestillatelse iverksettes. 

Departementet foreslår at dette kravet tas ut av forskriften da dette ikke 

lenger synes å være et hensiktsmessig verktøy for å formidle relevant 

informasjon.  Departementet foreslår at det tas inn i pf § 6 at Oljedirektoratet 

skal sørge for at det finnes en nettside med oppdatert informasjon om 

seismiske undersøkelser.  

 

Etter dagens ordning skal Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet og 

Forsvarsdepartementet informeres om undersøkelsesaktiviteten før den 

påbegynnes. Det foreslås å videreføre dagens ordning med at 

høringsinstansene er begrenset til ulike myndighetsorganer, dog slik at 



Havforskningsinstituttet foreslås tatt inn som myndighetsorgan i pf §§ 6 og 

30 for å tilpasse ordlyd og struktur med det som følger av ressursforskriften.  

 

Så lenge undersøkelse etter pf §§ 6 og 30 pågår skal det ukentlig sendes 

melding med oppdateringer til Oljedirektoratet.  For å ivareta en konsekvent 

håndhevelse foreslår departementet at pf §§ 6 og 30 endres slik at ukentlige 

oppdateringer også skal sendes Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet 

og Forsvarsdepartementet.    

 

Av ulike årsaker er det ofte behov for endring av undersøkelsen etter at det 

er gitt melding til ovennevnte myndigheter, det er dermed behov for klare 

rutiner for undersøkelser som endres. Departementet foreslår at det tas inn i 

pf §§ 6 og 30 at rettighetshaver så snart som mulig må sende ny melding 

som reflekterer de aktuelle endringer til de ovennevnte myndigheter. 

 

Arealkonflikt mellom aktivitet rundt innsamling av seismikk og andre 

undersøkelser av havbunnen og fiskeriaktivitet vil kunne oppstå der det 

meldes om undersøkelser etter pf §§ 6 og 30 på samme sted og tid som det 

er planlagt fiskeriaktivitet. Departementet foreslår derfor å gi 

Oljedirektoratet en hjemmel i pf § 6 og 30 for å bestemme tid, område og 

nærmere forutsetninger for gjennomføring av den enkelte undersøkelse der 

det foreligger særlige grunner til det.   

 

2.2 Sporing av seismisk fartøy 

 

I arbeidsgruppens rapport vises det til at alle fiskefartøy over 24 meter i dag 

har langtrekkende satellittsporing. Det samme systemet er ikke installert om 

bord i seismikkfartøy. Sporing av seismikkskip, slik det er på fiskefartøy, vil 

gjøre det mulig å rekonstruere bevegelser på havet i ettertid og å avklare 

påstander. Det å kunne rekonstruere hendelser og konfliktsituasjoner vil 

bidra til å redusere konfliktnivået i forbindelse med innsamling av seismikk. 

Departementet foreslår at det inntas i pf § 6 at fartøy som driver 

undersøkelse etter petroleum skal ha om bord og bruke 

satelittsporingsutstyr og ferdskriver.  

 

2.3 Fiskerikyndig person 

I pf § 30 oppstilles det et krav om å sende meddelelse om navn på 

fiskerikyndig person om bord i fartøyet. Det har utviklet seg en 

hensiktsmessig praksis der det er gjort unntak for fiskerikyndig person der 

dette åpenbart ikke er nødvendig. For å klargjøre at krav til fiskerikyndig 

person forbeholdes de tilfellene der det er nødvendig med hensyn til 

fiskeriaktivitet i området foreslår departementet en endring i pf § 30 som 

reflekterer denne praksisen.   



 

 

2.4 Arealavgift 

 

Rettighetshaver er forpliktet til å betale arealavgift forskuddsvis for hvert 

kalenderår etter utløpet av den initielle periode. I henhold til pf § 40 første 

ledd, 2. pkt. forfaller arealavgiften til betaling ”…innen utgangen av 

inneværende år.” Det har blitt stilt spørsmål om forfallstidspunktet forskyves 

i tilfeller hvor siste dag i inneværende år faller på en fridag. Bestemmelsen 

må forstås slik at rettighetshaver i slike tilfeller er forpliktet til å utføre 

betalingen før årsskiftet. Det følger bl.a. av at det klart fremgår av regelen at 

avgiften skal betales forskuddsvis for det påfølgende år.   

  

For å klargjøre dette foreslår departementet en endring i pf § 40 første ledd. 

 

 

3 Administrative og økonomiske konsekvenser  

 

Innføring av de foreslåtte endringer i petroleumsforskriften vil ikke ha 

omfattende økonomiske eller administrative omkostninger.  

 

Det antas at Oljedirektoratet vil ha en del kostnader med å utvikle et nytt 

kunngjøringssystem. Dagens ordning med annonsering er imidlertid relativt 

kostbar og på lang sikt vil det kunne ligge en besparelse i å utvikle et nytt 

kunngjøringssystem. Eksempelvis vil dette kunne rasjonalisere oppfølgingen 

av undersøkelsesaktivitet. 

 

For eierne av seismikkfartøy vil de foreslåtte endringer innebære en ekstra 

kostnad. Sporingsutstyr vil anslagsvis koste 40 – 50 000 per fartøy. Relativt 

sett er dette en liten kostnad for de seismiske fartøyene. Driften skal gjøres 

av Fiskeridirektoratet.  

 

  

4  Ikrafttredelse  

 

Departementet tar sikte på at endringer i petroleumsforskriften trer i kraft 

før juli 2009.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Utkast 

til forskrift om endring i forskrift 27. juni 1997 nr. 653 til lov om 

petroleumsvirksomhet 

 

 

§ 6 skal lyde: 

§ 6. Meddelelse av opplysninger i forbindelse med undersøkelser m.v 

Rettighetshaver skal senest fem uker før aktiviteten etter en 

undersøkelsestillatelse påbegynnes sende opplysninger til Oljedirektoratet, 

Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og Forsvarsdepartementet om:  

a) tid, varighet og nøyaktige opplysninger om området for 

undersøkelsen med posisjonslinjer, 

b) undersøkelsesmetoder som skal anvendes, 

c) hvilket fartøy som skal benyttes, 

d) i hvilken form resultatene fra undersøkelsen vil foreligge. 

Navn på fiskerikyndig person skal meddeles de nevnte myndigheter 

snarest, og senest fem dager før aktiviteten påbegynnes.  

Oljedirektoratet kan gjøre unntak fra fristen i første og annet ledd. 

Dersom aktiviteten ikke påbegynnes til fastsatt tidspunkt, skal 

rettighetshaver så snart som mulig sende ny melding om oppstartstidspunktet 

for aktiviteten til myndighetene som nevnt i første ledd.  

Mens aktiviteten etter en undersøkelsestillatelse pågår, skal 

rettighetshaver ukentlig sende opplysninger til Oljedirektoratet, 

Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og Forsvarsdepartementet om tid, 

sted for og arten av aktiviteten, undersøkelsesfartøyets bevegelser og anløp 

av norsk indre farvann.  

Dersom aktiviteten ikke avsluttes til oppgitt tidspunkt, skal 

rettighetshaver sende ny melding om varighet for aktiviteten til 

myndighetene som angitt i første ledd.  

Oljedirektoratet kan, når det foreligger særlige grunner, bestemme at en 

undersøkelse skal tilpasses eller utsettes, sette særlige vilkår for fortsettelse eller 

stanse undersøkelsen eller deler av denne.  

Oljedirektoratet skal sørge for at det finnes en nettside med oppdatert 

informasjon om seismiske undersøkelser.  



Så snart som mulig og senest innen tre måneder etter at den enkelte 

aktiviteten i medhold av en undersøkelsestillatelse er fullført, skal 

rettighetshaver sende data, registreringer og resultater fra aktiviteten til 

Oljedirektoratet. Med mindre Oljedirektoratet ønsker oversendelse av 

rådata, skal data som krever bearbeiding ut over 3 måneder sendes så snart 

de er bearbeidet. Rettighetshaver skal videre opplyse om resultatene m.v. fra 

undersøkelsen skal være omsettelige. 

Fartøy som driver undersøkelse etter petroleum skal ha om bord og bruke 

satelittsporingsutstyr og ferdskriver.  

Denne paragrafen gjelder tilsvarende for undersøkelser som foretas etter 

en utvinningstillatelse. 

 

 

§ 30 skal lyde: 

 

§ 30.  Traséundersøkelser og andre grunnundersøkelser 

      

Rettighetshaver skal senest fem uker før traséundersøkelser og andre 

grunnundersøkelser påbegynnes sende følgende opplysninger til 

Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og 

Forsvarsdepartementet: 

a) formålet med undersøkelsene,   

b) tid, varighet og sted for undersøkelsene,   

c) undersøkelsesmetoder,   

d) hvilket fartøy som skal benyttes,   

e) hvor dypt det eventuelt skal bores.   

       Fartøy som foretar trasé- og andre grunnundersøkelser skal ha 

fiskerikyndig person om bord når det er nødvendig av hensyn til 

fiskerivirksomheten i området. I tvilstilfeller har Oljedirektoratet avgjørende 

myndighet. Navn på fiskerikyndig person skal meddeles de nevnte 

myndigheter snarest, og senest fem dager før aktiviteten påbegynnes.  

Mens aktiviteten pågår, skal rettighetshaver ukentlig sende opplysninger til 

Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og 

Forsvarsdepartementet om tid, sted for og arten av aktiviteten, 

undersøkelsesfartøyets bevegelser og anløp av norsk indre farvann.  

Dersom aktiviteten ikke påbegynnes til fastsatt tidspunkt, skal 

rettighetshaver så snart som mulig sende ny melding om oppstartstidspunkt for 

aktiviteten til myndighetene som angitt i første ledd. 

Oljedirektoratet kan, når det foreligger særlige grunner, bestemme at en 

undersøkelse skal tilpasses eller utsettes, sette særlige vilkår for fortsettelse eller 

stanse undersøkelsen eller deler av denne.  

       Oljedirektoratet kan gjøre unntak fra fristene i første og annet.  

       Ved traséundersøkelser og andre grunnundersøkelser kan det ikke 

bores dypere enn 200 meter under sjøbunnen. 



 

§ 40 første ledd annet punktum skal lyde: 

 

Arealavgiften forfaller til betaling siste virkedag i det foregående år. 

 

 

 

 


