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Samtykke til oppstart og drift av Valhall Flank West – med vilkår 

Vi viser til deres søknad 25.6.2019 om samtykke til oppstart og drift av Valhall Flanke West. 
 
I medhold av forskrift om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og på enkelte 
landanlegg (styringsforskriften) § 25, tredje ledd bokstav a, gis dere samtykke til oppstart og 
drift av innretningen Valhall Flank West samt fremtidig vedlikehold og brønnoperasjoner 
(kabeloperasjoner, pumpeoperasjoner og kveilerørsoperasjoner).  
 
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. 
Direktoratets vedtak følger for øvrig av eget brev. Fylkesmannen i Rogaland har følgende 
kommentar til at samtykke blir gitt: 
 
«Fylkesmannen gir tilslutning til oppstart av drift under forutsetning av at AkerBp kommer 
tilbake med en nærmere beskrivelse av hvordan selskapet vil sikre en forsvarlig tilrettelegging 
for den helsemessige beredskapen i «stand – alone» når det foregår risikofylte aktiviteter og 
døgnkontinuerlig arbeid om bord. Vi ber om tilbakemelding i god tid før boreinnretningen 
skal frakobles.»    
 
Vi gir samtykke med følgende vilkår: 
 
Før bruk av innretningen i «stand-alone» perioder skal AkerBP klarlegge hvordan; 
 

 krav i aktivitetsforskriften § 77 om håndtering av fare- og ulykkessituasjoner 
oppfylles, verifiseres, og hvilke eventuelle begrensninger for bemanning av 
innretningen under ulike værforhold fastsettes, jf. styringsforskriften § 5 om barrierer, 
4. ledd.  

 selskapet sikrer forsvarlig tilrettelegging for den helsemessige beredskapen, jf. 
aktivitetsforskriften §§ 8 om helsetjenesten, 9 om helsetjenestens oppgaver, og 77 om 
håndtering av fare- og ulykkessituasjoner.   
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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. 
 
Vedtaket skal gjøres kjent for arbeidstakernes tillitsvalgte, deriblant verneombudene, jf. 
arbeidsmiljøloven § 18-6 åttende ledd. 
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sjefingeniør 

 
 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Petroleumstilsynet og har derfor ingen signatur 
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