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Samtykke til bruk av kontrollrom på land for Ivar Aasen 

Vi viser til deres søknad 7.9.2018 om samtykke til å flytte kontrollromsfunksjonene på Ivar 
Aasen feltet i utvinningstillatelse 001B, 028B, 242, 338B og 457 BS. 
 
I medhold av forskrift om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og på enkelte 
landanlegg (styringsforskriften) § 25, tredje ledd bokstav a, gis dere samtykke til bruk av 
kontrollrom på land for Ivar Aasen. 
 
Samtykket gis blant annet på bakgrunn av dokumentasjonen som er innsendt i forbindelse 
med søknaden og dokumentasjon knyttet til plan for utbygging og drift (PUD) for Ivar Aasen. 
 
I forbindelse med samtykkeprosessen har vi utført tilsyn med kontrollromsløsning på land for 
Ivar Aasen 21.8.2018 (vår sak nr: 2018/718). Tilsynet avdekket et avvik og fire forbedrings-
punkt. Avviket er knyttet til: 
 

Manglande funksjon for å bringe innretninga til sikker tilstand uavhengig av dei 
programmerbare delane av naudavstengingssystemet  

 
Krav  
Innretningsforskrifta § 33 om nødavstengningssystem  

 
I etterkant av vår tilsynsrapport har Aker BP informert oss i møte 15.10.2018 at funksjon for å 
bringe innretning til sikker tilstand uavhengig av de programmerbare delene av 
nødavstengingssystemet vil bli implementert og testet før kontrollrom på land tas permanent i 
bruk. Samtykke til bruk av kontrollrom på land gis med forutsetningen at avviket lukkes som 
beskrevet av dere.   
 
Behandlingen av søknaden om samtykke koordineres av oss, se veiledningen til styrings-
forskriften § 26. I tråd med dette er søknaden forelagt Miljødirektoratet og Fylkesmannen i 
Rogaland. Miljødirektoratet har opplyst at de ikke har kommentarer til at samtykke blir gitt. 
Fylkesmannen i Rogaland har heller ingen kommentarer til at samtykke blir gitt.   
 
Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven § 28. Fristen er tre uker fra mottak av dette 
brevet. En eventuell klage skal sendes til oss. Nærmere opplysninger om klageadgangen kan 
fås hos oss. 
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Vedtaket skal gjøres kjent for arbeidstakernes tillitsvalgte, deriblant verneombudene, jf. 
arbeidsmiljøloven § 18-6 åttende ledd. 
 
 

Med hilsen 
 

Erik Hørnlund e.f. 
Tilsynsleder 

 
Espen Seljemo 
Sjefingeniør 
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