
Regulering av undersøkelsesaktivitet etter 
undersjøiske petroleumsforekomster?

Generell bakgrunn – Rammer for undersøkelsesaktivitet 
(seismiske undersøkelser)

Regelverksendringer  knyttet til slik aktivitet – gjennomførte 
endringer og foreslåtte endringer
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Petroleumsregelverket - ressurs

Lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet (pl)

Forskrift til lov om petroleumsvirksomhet, fastsatt ved kgl.res. 
27. juni 1997 med hjemmel i lov 29. november 1996 nr. 72 om 
petroleumsvirksomhet (pf). Se kap. 2

Forskrift for ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten 
fastsatt av Oljedirektoratet 18. juni 2001 (rf). Se kap. 2
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Saklig virkeområde

Petroleumsvirksomhet (pl § 1-6 c): 

” All virksomhet knyttet til undersjøiske petroleumsforekomster, 
herunder undersøkelse, leteboring, utvinning, transport, utnyttelse 
og avslutning samt planlegging av slike aktiviteter, likevel ikke 
transport av petroleum i bulk med skip”. 

Undersøkelse (pl § 1-6 e), Definisjon:

undersøkelse, geologiske, petrofysiske, geofysiske, geokjemiske og 
geotekniske aktiviteter, herunder grunne boringer, samt drift og 
bruk av innretning i den utstrekning den anvendes til undersøkelse. 
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Petroleumsloven § 10-1

Forholdet til annen virksomhet som skipsfart og fiskerier 
er angitt (pl § 1-2 og pl § 10-1 siste ledd)

(pl §10-1 første ledd første punktum) 
Petroleumsvirksomhet etter denne lov skal foregå på en forsvarlig 
måte og i samsvar med gjeldende regelverk for slik 
petroleumsvirksomhet. 

(pl § 10-1 siste ledd første punktum)
Petroleumsvirksomheten må ikke unødvendig eller i urimelig grad 
vanskeliggjøre eller hindre skipsfart, fiske, luftfart eller annen 
virksomhet, eller volde skade eller fare for skade på rørledninger, 
kabler eller hindre undersjøiske innretninger. 
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Merknadene til pl § 10-1 annet ledd

Etter pl § 10-1 andre ledd skal virksomheten innrettes slik at annen 
virksomhet, blant annet fiske og skipsfart kan foregå mest mulig 
uforstyrret. 

Merknader til bestemmelsen i Ot.prp.nr 72 (1982-83) s. 78: 

Virksomheten anses for å unødvendig vanskeliggjøre eller hindre andre 
næringsinteresser dersom den kunne vært foretatt på en annen tid eller på 
annen måte som ville vært bedre for fiskerne, uten at dette ville ha for 
byrdefulle konsekvenser av økonomisk eller praktisk art for den som 
driver virksomheten og uten at det ville være uforenlig med de 
retningslinjer myndighetene har trukket opp for petroleumsvirksomheten. 

Hva som er urimelig i forhold til fiskerne må avgjøres konkret i det 
enkelte tilfellet. 
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Krav om tillatelser for å utøve petroleumsvirksomhet

Pl §1-3 : Ingen andre enn staten kan drive petroleumsvirksomhet uten de 
tillatelser, godkjennelser og samtykker som kreves i medhold av denne 
lov.

• Petroleumsloven angir to typer tillatelser:
– Pl § 2-1: Departementet kan tildele juridisk person tillatelse til 

undersøkelse etter petroleum i begrensede områder av havbunnen 
eller i dens undergrunn

– Pl § 3-3: Kongen i statsråd kan på nærmere bestemte vilkår tildele 
utvinningstillatelse. 
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Hvem kan drive undersøkelser?

Seismiske undersøkelser kan utøves: 

enten under en undersøkelsestillatelse (i åpnede områder og begrenset til 
de områder selve tillatelsen definerer (ikke en eksklusiv rett)). OD 
fastsetter området for undersøkelsene

eller en utvinningstillatelse. For utvinningstillatelsen er området 
begrenset av området for utvinningstillatelsen (eksklusivt for 
utvinningstillatelsen som hovedregel)
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Annet grunnlag

Innsamling av seismikk kan også skje på annet rettslig 
grunnlag :

– Vitenskapelig undersøkelsestillatelse (lov om vitenskaplige 
undersøkelser mv.)

– Trasé – og andre grunnundersøkelser (borestedsundersøkelser) 

– Undersøkelser i myndighetenes egen regi – f eks ODs kartlegging 
på Nordland VII og Troms II som bidrag til forvaltningsplanen
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Aktiviteter i en utvinningstillatelse

Utvinningstillatelsen regulerer rettighetshaver rettigheter og plikter i 
forhold til staten - Oftest en fastlagt arbeidsforpliktelse blant annet i form 
av for eksempel seismisk kartlegging, leteboring mv. 

Rettighetshaver kan etter å ha gjennomført arbeidsforpliktelsen og initiell
periode er utløpt, beholde  tillatelsen i et nærmere angitt antall år, som 
hovedregel 30 år.

Leteaktivitet i forlengelsesperioden

Forsvarlig utvinning (pl § 4-1) –kontinuerlig overvåke reservoaret.
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Oppsummering

Undersøkelsen påbegynnes i medhold av en tillatelse, men skal meldes! 
Det blir gitt en tilrådning til undersøkelsen fra Oljedirektoratet  basert på uttalelser fra 
Fiskeridirektoratet , Havforskningsinstituttet og Forsvarsdepartementet 
Normalt vil ikke Oljedirektoratet tilrå undersøkelser som høringsinstansene er negative 
til
Normalt følges tilrådningen eller undersøkelsen tilpasses
Oppstarttidspunkt  bestemmes av meldingen med mindre annet bestemmes.
Offentliggjøring av område og tidsperiode for undersøkelse

Pågående fiske gitt forrang i lovverket:
Ikke forstyrre fiskeriaktivitet  (pl § 10-1: ” skal ikke i unødvendig eller i 
urimelig grad hindre eller vanskeliggjøre fiske”)
Det skal holdes forsvarlig avstand til pågående fiske  (rf.§ 5) 
Bestemmelsene er gitt for å sikre sameksistens på havet mellom to legetime 
næringer
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Regelverkstiltak 2008 - 2009

Gjennomførte regelverksendringer - ressursforskriften:

Krav om kurs for fiskerikyndig person
Klargjøring av fiskerikyndiges rolle (fri og uavhengig stilling etc)
Loggbok etter fastsatt mal
Samordning av krav til melding for undersøkelser og trasé- og andre 
grunnundersøkelser
Angivelse av område for undersøkelsen inkludert snuområde
Krav om endringsmelding 

Pågående regelverksendringer – petroleumslov og -forskrift: 

Krav om sporing av seismisk fartøy (pl, pf)
Hjemmel for å tilpasse, utsette, sette vilkår for fortsettelse eller 
stanse undersøkelsen (pf) 
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Ressursforskriften

Endringer i resursforskriften fra 1.1.2009 (FOR-2008-12-29-1625) – Særskilte opplysninger i 
forbindelse med undersøkelsesaktivitet (§4):

• 5 uker før: Betegnelse på undersøkelsen (gis av OD) – (Brukes i all korrespondanse).
• Type undersøkelsesaktivitet som skal utføres (seismisk 2D eller 3D, elektromagnetisk, grunne 

boringer mv).
• Undersøkelsesområde (blokk, – nødvendig antall geografiske koordinater – minst fire). Hele 

undersøkelsesområdet må oppgis, inkludert areal for nødvendig kalibrering og testing av utstyr i 
forbindelse med undersøkelsen samt området som kreves for å snu fartøyet). 

• Fartøyenes kallesignal, IMO-nummer og nasjonalitet.
• For ukemelding: Betegnelse på undersøkelsen. 
• Hvilken undersøkelses- eller utvinningstillatelse undersøkelsen skal foretas i medhold av., 
• Endring av undersøkelsen: 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 punkt 1.

• Dersom aktiviteten ønskes videreført ut over fastsatt tidspunkt for avslutning, skal rettighetshaver 
senest ti virkedager før fastsatt tidspunkt for avslutning sende opplysninger for aktiviteten til 
myndighetene som angitt i første ledd. 

• Oljedirektoratet kan gjøre unntak fra fristene angitt ovenfor.
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Regelverksendringer på høring

Petroleumsloven – Brev fra Olje- og energidepartementet av 24.11.2008 vedlagt 
høringsnotat – Se pkt 2.8 , og pkt 4, merknader - Krav om sporing av fartøy som samler 
inn seismiske data, nytt ledd til § 10-18 – høringsfrist var 16.1.2009

Petroleumsforskriften – Brev fra Olje- og energidepartementet av 13.2.2009 vedlagt 
høringsnotat – høringsfrist var 8.4.2009.  Blant annet er det foreslått disse endringene:

1. Kravet om kunngjøring fjernes – OD oppretter nettside med oppdatert 
informasjon

2. Hjemmel for OD til å bestemme tid, område og nærmere forutsetninger for 
gjennomføring av den enkelte undersøkelse der det foreligger særlige grunner for 
det

3. Krav om å ha og bruke utstyr for sporing
4. Endring i § 30 mht kriteriene for å benytte fiskerikyndig person om bord

20.05.2009 13



Andre tiltak 2008 - 2009

Samarbeidsavtale med Kystvakten

Kunngjøring av undersøkelse via Oljedirektoratets  faktasider

Gjennomført fire kurs for fiskerikyndig person

Innrapportering av planlagte undersøkelser innen 15. januar 2009

Industrien oppfordret til å samordne tilgrensende undersøkelser
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Håndhevelse - Praksis

Partene opptrer ut fra vår erfaring ansvarlig.

Fartøyene følger normalt henstillinger og anbefalinger fra OD etter råd 
fra fiskerimyndigheter og andre.

Meldinger om mulige hendelser følges opp ved at OD ber om 
dokumentasjon og forklaringer. Vi vil også sjekke disse opplysningene 
opp mot ukerapporter, loggbøker etc. Det vil også være aktuelt å be om 
bistand fra Fiskeridirektoratet, evt. Kystvakten for å innhente 
faktaopplysninger.

Ved eventuelt regelverksbrudd påtales dette. Alvorlig eller gjentagende 
brudd vil kunne føre til anmeldelse. Praksis til nå har vært at det kun er 
gitt advarsler.
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