
Fra styret
Styret hadde sitt siste møte før juleferien i
Stavanger den 6. desember. Av saker som ble
behandlet kan følgende nevnes:

Arbeidet med håndbok for usikkerhetsberegning
av gass ultralydsmålere nærmer seg slutten.
Referansegruppen har fått håndboka til
gjennomgang før endelig versjon gjøres ferdig av
Christian Michelsen Research (CMR). CMR
regner med å få håndboken ferdigstilt og utgitt i
løpet av januar 2002.

I henhold til handlingsplanen for 2001 skal
styret arbeide med å fremme målefaget.
I den forbindelse vil styret initiere en
spørreundersøkelse blandt 'målefolket', se egen
sak i denne utgaven av Nytt fra NFOGM.

Temadag og Årsmøte i Bergen den 21/3-2002 er
under planlegging. Husk at saker som ønskes
behandlet på årsmøte må være forelagt styret
senest 21/1-2002.

Jule – og nyttårshilsen fra Styret!

Informasjon om ny forskrift for måling av
petroleum
av Steinar Fosse, OD

Oljedirektoratet har fastsatt ny forskrift om
måling av petroleum for fiskale formål og for
beregning av CO2- avgift den 1. november 2001.
Forskriften vil tre ikraft den 1. januar 2002.

Forskriften fastsetter bestemmelser innenfor
delegerte områder på ressursforvaltnings-
området knyttet til fiskal kvantumsmåling og
måling for beregning av CO2- avgift.

Det er lagt vekt på å ivereta hensynet til
kostnadseffektivitet og derfor er blant annet
kravene om innhenting av tillatelser endret.

Tidligere krav i forskrift om fiskal
kvantumsmåling av olje og gass mv. om tillatelse
til utforming av målesystemet og til levering fra
byggested er tatt ut.

Videre er krav om tillatelse til utforming av
målesystemet i forskrift om brensel- og

fakkelgassmåling ved beregning av CO2- avgift
bortfalt.

Vurdering av planer for målesystem vil inngå
som endel av behandlingen av plan for utbygging
og drift av en petroleumsforekomst (PUD) eller
plan for anlegg og drift av innretninger for
transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).

Eksisterende krav om tillatelse til bruk er
erstattet av et krav om samtykke til bruk (§ 18).

Kravene i forskriften er for en stor del gitt som
funksjonskrav (merk spesielt § 8) og i
merknadene vises det til anerkjente normer,
herunder industristandarder, som angir en måte å
oppfylle forskriftskravene på.

Forskriften er lagt ut på Oljedirektoratets
internettside, www.npd.no. Papirversjon av
forskriften kan fås ved henvendelse til
Oljedirektoratets ekspedisjon.
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North Sea Flow Measurement Workshop
2001, Kristiansand 22-25 Oktober
av Øyvind Isaksen, Roxar Flow Measurement AS

40 % mente at konferansen var helt topp, over
50% mente den var god. Det skal nevenes at
antall tilbakemeldinger var relativt få i forhold til
antall deltakere, men dog – folk så ut til å trives
både faglig og sosialt. Antall deltakere var også

bra, totalt rundt 220, - spesielt sett i lys av
manges restriksjoner på reiseaktivitet.

Takk til alle som bidro til nok en innholdsrik
NSFMW.

”Rikets” tilstand ! – NFOGM’s spørre-
undersøkelse i målemiljøet
av Ulf Kommedal, IKM Laboratorium AS

NFOGM har utarbeidet et spørreskjema for å
kartlegge ”rikets” tilstand i målemiljøet i Norge.
NFOGM ønsker informasjon fra medlemmer og
andre som befatter seg med ”måleaktiviteter”.

Dette gjør vi for å få større innsikt i
medlemmenes hverdag og utfordringer.
Resultatene som fremkommer vil bli brukt til å
foreslå forbedringstiltak som foreningen, i
sammarbeid med andre, kan iverksette.

Dette er den første undersøkelsen NFOGM har
utført, og vi håper selvfølgelig på din respons.
Distribuer gjerne spørreskjemaet til dine
bekjente slik at vi oppnår best mulig dekning.
Skjemaet vil bli lagt ut på vår hjemmeside,
www.nfogm.no

Norsk Forening for Olje- og Gassmåling (NFOGM) er en frittstående forening for teknisk personell  som arbeider med måling av olje og
gass i norsk olje- og gassmiljø. Foreningens faglige virkeområder omfatter kvantumsmåling, prøvetaking og kontinuerlig kvalitetsmåling i
behandlings- og transportsystem.
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