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Samtykke gis for installering av nytt FeS (jernsulfid) filter på Kårstø 

Vi viser til deres søknad 15. september 2022 om samtykke til installering av nytt FeS-
filter på Kårstø. 
 
I medhold av forskrift om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og 
på enkelte landanlegg (styringsforskriften) § 25, tredje ledd bokstav b, gis dere 
samtykke til installering av nytt FeS filter på Kårstø.  
 
Hovedformålet med prosjektet er å kunne rengjøre Statpipe P33/P34 på en 
kontrollert og sikker måte og på den måten sikre rørledningsintegriteten samt å 
beskytte sensitivt utstyr på Kårstø. Ved rensing av Statpipe ved pigging fra Draupner 
til Kårstø skal nå gasstrømmen gå via det nye FeS filteret for å fange resterende støv 
for følge av gasstrømmen. Dette for å unngå at man får jernsulfid støv i landanlegget 
nedstrøms. Nesten alt arbeid relatert til FeS filter installasjon vil gjennomføres uten 
anleggsstans på Kårstø. En mindre stans er derimot påkrevd for å gjøre tie-in til 
Draupner rørledning (planlagt revisjonsstans første halvdel av september 2023). 
 
Samtykket gis blant annet på bakgrunn av dokumentasjonen som er innsendt i 
forbindelse med søknaden og presiseringer mottatt pr e-post 21.10.2022. 
 
Behandlingen av søknaden om samtykke koordineres av oss, se veiledningen til 
styringsforskriften § 26. I tråd med dette er søknaden forelagt Miljødirektoratet og 
Statsforvalteren i Rogaland. Statsforvalteren i Rogaland og Miljødirektoratet har 
opplyst at de ikke har kommentarer til at samtykke blir gitt, se kommentarer i egne 
brev.  
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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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Dette brevet er godkjent elektronisk i Petroleumstilsynet og har derfor ingen signatur 
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