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NORSOK før og nå

Før

NORSOK standardene var fritt 
tilgjengelig og kunne lastes 
ned og distribueres fritt.

Nå

NORSOK standardene må 
kjøpes og er underlagt 
opphavsrett

Endringen besluttet i 
Sektorstyret Petroleum kun 
mot SAFE sin stemme.



Funksjonelt 
regelverk med 
henvisning til 
standarder

http://www.ptil.no/getfile.php/1341751/Regelverket/Innretningsforskriften_veiledning_n.pdf

http://www.ptil.no/getfile.php/1341751/Regelverket/Innretningsforskriften_veiledning_n.pdf


NORSOK S-001
NORSOK S-002N
NORSOK R-002

Eksempel på henvisning til NORSOK i Petroleumstilsynets regelverk



Henviste NORSOK standarder i 
VEILEDNING TIL INNRETNINGSFORSKRIFTEN (Sist oppdatert 15. desember 2016)

http://www.ptil.no/getfile.php/1341751/Regelverket/Innretningsforskriften_veiledning_n.pdf

http://www.ptil.no/getfile.php/1341751/Regelverket/Innretningsforskriften_veiledning_n.pdf


Du må inn på standard.no for å finne kravene som stilles.

www.standard.no/

Petroleum / NORSOK
1

2

http://www.standard.no/


S-Safety (SHE)

3



NORSOK standarder C til Z

S-002N 
N for norsk utgave

https://www.standard.no/en/sectors/energi-og-klima/petroleum/norsok-standard-categories/s-safety-she/
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https://www.standard.no/en/sectors/energi-og-klima/petroleum/norsok-standard-categories/s-safety-she/


Klar for nedlasting?

Pris: 846 eks. moms
1057, 50 med moms

https://www.standard.no/en/sectors/energi-og-klima/petroleum/norsok-standard-categories/s-safety-she/s-002n1/
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https://www.standard.no/en/sectors/energi-og-klima/petroleum/norsok-standard-categories/s-safety-she/s-002n1/


Er du abonnent? Er du gitt nødvendige påloggingsdetaljer? 

6

https://www.standard.no/en/subscriptions/sign-up-for-our-subscription-service/#.Wa72I_4UmUk

https://www.standard.no/en/subscriptions/sign-up-for-our-subscription-service/#.Wa72I_4UmUk


Hvis ikke - dra kortet

Pris: 846 eks. moms
1057, 50 med moms
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Etter du har betalt må du lese vilkårene for bruk!

https://www.standard.no/nettbutikk/kjopshjelp/priser-og-betingelser-for-abonnement-pa-web/vedlegg-1/

Opphavsrett

https://www.standard.no/nettbutikk/kjopshjelp/priser-og-betingelser-for-abonnement-pa-web/vedlegg-1/


Opphavsrett
• Opphavsrett innebærer enerett til å “råde over 

åndsverket ved å fremstille eksemplar av det og ved å 
gjøre det tilgjengelig for allmennheten, i opprinnelig 
eller endret skikkelse, i oversettelse eller bearbeidelse, i 
annen litteratur- eller kunstart eller i annen teknikk” –
som det heter i åndsverkloven §2. 

• Standarder er litterære verk som er opphavsrettslig 
beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk 
mv (åndsverkloven) av 1961-05-12. Standard Norge 
fastsetter Norsk Standard og Standard Online forvalter 
rettighetene både på opphavsmanns- og utgiversiden. 

• Når du kjøper en standard kjøper du et eksemplar av 
den, men du kjøper ikke rett til å kopiere den opp til 
kollegaer eller samarbeidspartnere. Trenger du flere 
eksemplarer må de kjøpes. 

https://www.standard.no/nettbutikk/kjopshjelp/priser-og-betingelser-for-abonnement-pa-web/vedlegg-1/

https://www.standard.no/nettbutikk/kjopshjelp/priser-og-betingelser-for-abonnement-pa-web/vedlegg-1/


Uansett abonnement – du unngår ikke opphavsretten



Utdrag fra møtereferatet/styreprotokollen fra siste sektorstyremøte 12. juni 2017. 

Beslutning i Sektorstyret Petroleum - vedtatt mot SAFE’s stemme 

Tilgang til 
standarder 



Avtale om «tilgjengeliggjøring»
En avtale SAFE ikke kan  signere.

3. Kjøper vil gjennom signatur på 
Appendix A til denne avtale være 
ansvarlig for at opphavsretten til 
NORSOK standardene er ivaretatt 
av abonnementets brukere.

4. Kjøper skal innhente og lagre 
skriftlig bekreftelse fra de 
arbeidsgivere som har 
verneombud el. som trenger 
tilgang til NORSOK 
abonnementet. I slik bekreftelse 
skal det fremgå av 
opphavsrettsnotis at 
arbeidsgiver og bruker er 
innforstått med at Standard 
Norge (gjennom Standard Online 
AS) forvalter opphavsretten til 
NORSOK standardene, og at 
enhver kopiering og/eller 
tilgjengeliggjøring av 
standardene samt innhold i disse 
kun kan skje med skriftlig 
tillatelse fra Standard Online AS.

Tilbud om avtale om tilgjengeliggjøring 



Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven)

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-05-12-2

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-05-12-2


Det er straffbart å bryte opphavsretten

• Det er straffbart å bryte opphavsretten, og det gjelder 
også ulovlig fildeling.

• Brudd på opphavsretten og ulovlig fildeling kan straffes 
med bøter eller fengsel i inntil tre måneder. I ekstra 
alvorlige tilfeller kan det gis fengsel i inntil tre år. Også 
uaktsom fildeling kan være straffbart.

• I tillegg til straff fra rettsvesenet kan opphavspersonen 
eller den som eier de økonomiske rettighetene, kreve 
erstatning fra den som har brutt opphavsretten.

• Ved ulovlig fildeling er det også vanlig at datautstyret 
som er brukt, blir inndratt av politiet.

• Som du ser, kan brudd på opphavsretten og ulovlig 
fildeling ha svært alvorlige konsekvenser. Det er derfor 
lurt å sette seg inn i reglene.

http://ndla.no/nb/node/88932?fag=52291

http://ndla.no/nb/node/88932?fag=52291


Lovens formål er:

• a) å sikre et arbeidsmiljø som 
gir grunnlag for en 
helsefremmende og meningsfylt 
arbeidssituasjon, som gir full 
trygghet mot fysiske og psykiske 
skadevirkninger, og med en 
velferdsmessig standard som til 
enhver tid er i samsvar med den 
teknologiske og sosiale utvikling i 
samfunnet,

• b) å sikre trygge ansettelsesforhold og 
likebehandling i arbeidslivet,

• c) å legge til rette for tilpasninger i 
arbeidsforholdet knyttet til den enkelte 
arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon,

• d) å gi grunnlag for at arbeidsgiver og 
arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og 
utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med 
arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning 
og kontroll fra offentlig myndighet,

• e) å bidra til et inkluderende arbeidsliv.

• NORSOK A-001 

• gi krav (shall) i standardene, kravene skal kunne grunngis 
ut fra en kostnad-nytte betraktning, 
produksjonseffektivitet, eller ha risikoreduserende effekt 
for å oppnå et akseptabelt sikkerhetsnivå;

• ta utgangspunkt i internasjonale og europeiske 
standarder for å foreta opsjonsvalg og valgte tillegg til 
disse standardene;

• angi funksjonsbaserte krav og anbefalinger for å oppnå 
standardiserte løsninger, som begrenser varianter av 
systemer, grensesnitt og komponenter;

• angi preskriptive krav og anbefalinger dersom disse er 
kostnadseffektive og gir et akseptabelt sikkerhetsnivå;

• uttrykke klare krav eller anbefalinger, men være kort og 
konsist;

• utvikles under mottoet: “Godt nok er godt 
nok”;

• være et utgangspunkt for utviklingen av internasjonale 
standarder, basert på kompetanse fra sikker og 
kostnadseffektiv drift fra norsk sokkel.

Arbeidsmiljøloven § 1 vs. NORSOK A-001

Kan Regelverksforum være med på at NORSOK A-001 settes over 
Arbeidsmiljøloven når krav til arbeidsmiljøet stilles?



• Hvor mange av Sikkerhetsforums medlemmer kan i møtet hente inn en standard 
uten å dra kortet?

• Nedlastede standarder vil være forsynt med identifiseringselementer som gjør 
at brudd på opphavsretten kan spores tilbake til opprinnelig kilde

• Hvordan håndtere en sak hvor opphavsretten er ikke er fulgt?

• Hva kan skje med tillitsvalgte og verneombud som kopiere og deler?

• Hvordan kan kravene innen HMS håndteres når naturlig utveksling av krav og 
kunnskap kan regnes som brudd på lov og underlagt straffebestemmelser?
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