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Bruken av såkalte flerbruksfartøy på norsk sokkel 

Som Petroleumstilsynet er kjent med, er det i den senere tid, og fra flere hold, rettet 

oppmerksomhet mot bruken av såkalte flerbruksfartøy på norsk sokkel. Overfor 

departementet beskrives en situasjon hvor stadig mer arbeid på sokkelen utføres fra 

skip, og i mindre grad fra tradisjonelle petroleumsinnretninger. I denne sammenheng 

registrerer departementet blant annet påstander om at det kan være utydelig hvilket 

reguleringsregime som gjelder og hvilket tilsynsorgan som har ansvaret. Fra enkelte 

hold er det også hevdet at dagens regulerings- og tilsynsregime ikke er tilpasset denne 

utviklingen, og at dette kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser. 

 

Departementet vil på denne bakgrunn be Petroleumstilsynet om å gi en redegjørelse for 

problemstillingen. Redegjørelsen bør for det første gi en faktisk beskrivelse av 

situasjonen og hvilke utviklingstrekk som tegner seg. Herunder ber vi om en 

beskrivelse av hvilke operasjoner som utføres fra såkalte flerbruksfartøy og en 

angivelse av omfanget av slike operasjoner på norsk sokkel. Selv om vi er innforstått 

med at benevnelsen flerbruksfartøy ikke nødvendigvis er en homogen gruppe, ber vi 

også om at skipenes handlingsmønster beskrives, for eksempel hvor lenge de typisk 

befinner seg på norsk sokkel, om de veksler mellom forskjellige sokler osv. 

 

Departementet ber videre om en rettslig beskrivelse av situasjonen for de såkalte 

flerbruksfartøyene, herunder om Norges folkerettslige forpliktelser i denne 



Side 2 

 

sammenheng. Vi ber særlig om at eventuelle avgrensingsproblemer eller "gråsoner" 

som eventuelt måtte finnes i dagens regelverk beskrives.  

 

Departementet forutsetter at partene på egnet måte konsulteres i arbeidet. 

 

Arbeids- og sosialdepartementet ber om at redegjørelsen oversendes departementet 

innen 15. juni 2016. Dersom det viser seg at arbeidet krever en videre tidsramme, ber vi 

om at departementet orienteres om dette underveis.   

 

  

Med hilsen  

 

 

Rune Ytre-Arna  

avdelingsdirektør 

 Anders Østre  

 seniorrådgiver 
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