
 

 

Høringsnotat 

 

Forskrift om materiale og dokumentasjon ved utnyttelse av undersjøiske 

reservoarer på kontinentalsokkelen til lagring av CO2  

(Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2) 

 og  

forskrift 5. desember 2014 nr. 1517 om utnyttelse av undersjøiske 

reservoarer på kontinentalsokkelen til lagring av CO2 og om transport 

av CO2 på kontinentalsokkelen 

 

Oljedirektoratet har utarbeidet et utkast til ny forskrift om materiale og dokumentasjon ved 

utnyttelse av undersjøiske reservoarer på kontinentalsokkelen til lagring av CO2 (kortnavn: 

forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2).  

 

Forskriften får anvendelse for datainnsamling og dokumentasjon ved utnyttelse av 

undersjøiske reservoarer på kontinentalsokkelen til lagring av CO2. 

 

Bakgrunn 

Forskriften vil utfylle forskrift om utnyttelse av undersjøiske reservoarer på 

kontinentalsokkelen til lagring av CO2 og om transport av CO2 på kontinentalsokkelen 

(kortnavn: forskrift om lagring og transport av CO2 på sokkelen) og kapittel 4a i 

petroleumsforskriften.  

 

Det forutsettes at de nødvendige avklaringer med hensyn til hjemmelsgrunnlag for regulering 

av bore- og brønnaktivitet samt betegnelser på undersjøisk reservoar, faste innretninger og 

brønner blir formalisert før ikrafttredelse. Et forslag til nødvendige endringer i forskrift 5. 

desember 2014 nr. 1517 om utnyttelse av undersjøiske reservoarer på kontinentalsokkelen til 

lagring av CO2 og om transport av CO2 på kontinentalsokkelen (CCS-forskriften) sendes 

derfor etter anmodning fra Olje- og energidepartementet på høring sammen med utkastet til 

ny forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2. De aktuelle bestemmelsene tilsvarer §§ 

46 og 79 i forskrift 27. juni 1997 nr. 653 til lov om petroleumsvirksomhet.  

 

Formål og innhold 

Forskriften skal sikre tilfredsstillende datainnsamling og dokumentasjon til Oljedirektoratet i 

forbindelse med undersøkelse og utnyttelse av undersjøiske reservoarer på 

kontinentalsokkelen til lagring av CO2. Forskriften skal også ivareta tredjepart i forbindelse 

med seismisk datainnsamling. 

 

Innholdet i forskriften sammenfaller i stor grad med forskrift om ressursforvaltning i 

petroleumsvirksomheten. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Utkastet bidrar til å klargjøre rammebetingelser for virksomheten. Forskriften baserer seg i 

hovedsak på praksis innenfor ressursforvaltningsområdet i petroleumsvirksomheten. Den 



 

 

anses ikke å skulle medføre vesentlige negative økonomiske eller administrative 

konsekvenser. 

 

Høringsfrist 

Høringsfristen er satt til 2. oktober 2017. Høringskommentarer merkes «CO2-høring» og 

sendes på e-post til Oljedirektoratet; postboks@npd.no  
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