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Høring – Veileder for tolkede data
Oljedirektoratet (OD) sender på høring veileder for tolkede data.
Begrepet «tolkede data» er et sentralt begrep i petroleumsforskriften § 85 og i ressursforskriften og
har betydning for rapporteringsplikten og taushetsplikten. Taushetsplikten for tolkede data er i de
fleste tilfeller betydelig lenger enn for andre typer data. Begrepet er ikke definert eller klargjort i
regelverket og det kan være uklart hva som skal ligge til grunn for at data skal kunne karakteriseres
som tolkede data.
På oppdrag for Olje- og energidepartementet har OD utarbeidet et forslag til en veileder som har
som formål å definere hvilke data som er tolkede data. En definisjon av begrepet vil bidra til at data
innrapporteres på en korrekt måte og til forutberegnelighet ved at det på forhånd vil være avklart
hva taushetspliktens lengde skal være for de innrapporterte dataene. Veilederen klargjør også
innholdet i begrepet, eksemplifiserer og trekker opp grensen mot ikke tolkede data og
forretningshemmeligheter.
Klargjøringen av begrepet medfører en justering i tidligere kategorisering av hvilke data som er
tolkede data. Den nye kategoriseringen følger av vedlagte tabell. Klargjøringen vil få betydning både
for data som sendes myndighetene i fremtiden og for data som allerede er sendt inn.
Definisjonen av tolkede data vil reflekteres i OD sine veiledere for rapportering av brønndata (Blå
bok) og geofysiske data (Gul bok) når disse oppdateres i 2022.
Utforming av definisjonen har skjedd i samarbeid med NOROG og utvalgte selskaper gjennom
arbeidsmøter som ble gjennomført våren 2021. Veilederen er basert på innspill fremkommet i disse
møtene.
OD ber om eventuelle merknader innen 21.1.2022.
Høringsuttalelser kan sendes elektronisk til OD på postboks@npd.no. Høringen er også gjort
tilgjengelig på Høringer - Oljedirektoratet (npd.no)
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Vedlegg:
Veileder for tolkede data
Oversikt over datasett som omkategoriseres fra tolkede til ikke-tolkede data ref. Blå bok tabell A1
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