
Lovvedtak 75
(2010–2011)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 417 L (2010–2011), jf. Prop. 102 L (2010–2011)

I Stortingets møte 14. juni 2011 ble det gjort slikt

v e d t a k  t i l  l o v

om endringer i petroleumsloven 

I
I lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleums-

virksomhet gjøres følgende endringer:

§ 4-12 annet ledd annet punktum skal lyde:
For transporten gjelder § 4-10 fjerde ledd tilsvarende.

§ 4-13 annet ledd første punktum skal lyde:
Bestemmelsene i § 4-12 annet ledd kommer til-

svarende til anvendelse såfremt den spesielle situa-
sjon ikke tilsier noe annet. 

§ 6-1 tredje ledd skal lyde:
Lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing kapitlene 2

og 3 gjelder tilsvarende så langt de passer og ikke an-
net følger av loven her eller forskrifter gitt i medhold
av loven. 

§ 10-2 skal lyde:
§ 10-2 Ledelse av petroleumsvirksomhet, base mv.

Rettighetshaver skal påse at virksomheten kan
utøves på forsvarlig måte i samsvar med gjeldende

lovgivning og under ivaretakelse av hensynet til god
ressursforvaltning, helse, miljø og sikkerhet. Rettig-
hetshavers organisasjon i Norge skal ha en struktur
og størrelse som gjør at rettighetshaver til enhver tid
kan fatte informerte beslutninger om sin petroleums-
virksomhet etter denne lov. 

For å sikre etterlevelse av første ledd kan depar-
tementet i det enkelte tilfelle, og i den grad det anses
nødvendig i forhold til omfanget av rettighetshavers
virksomhet, oppstille særskilte krav til rettighetsha-
vers organisasjon i Norge. Departementet kan også,
dersom hensynet til god ressursforvaltning eller hel-
se, miljø og sikkerhet tilsier det, pålegge rettighets-
haver å bruke bestemte baser.

Rettighetshaver skal påse at forholdene blir lagt
til rette, slik at fagforeningsvirksomhet blant egne
ansatte og entreprenørens og underentreprenørens
personell kan foregå i samsvar med norsk praksis.

II
Loven trer i kraft straks.

Dag Terje Andersen
president
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