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Samtykke til endret bruk av beredskapsfartøy på Ula-feltet
Vi viser til deres søknad om samtykke til fjerning av eget beredskapsfartøy på Ula og
Tambar, datert 16.6.2020, og korrespondanse i denne saken.
I brev fra Miljødirektoratet, datert 22.9.2020 (ref. 2019/442) opplyses det om at dere
har informert om at beredskapsfartøyet ikke skal fjernes som sådan, men gå over i en
rolle der fartøyet kan brukes på andre felt (Valhall/Hod) i tillegg til Ula/Tambar.
I medhold av forskrift om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og
på enkelte landanlegg (styringsforskriften) § 25, fjerde ledd bokstav g), gis dere
samtykke til endring av bruken av beredskapsfartøyet på Ula-feltet.
Samtykket gis blant annet på bakgrunn av dokumentasjonen som er innsendt i
forbindelse med denne søknaden, møter og annen korrespondanse.
Aker BP har lagt til grunn NORSOK S-001 for MOB beredskap ifølge innsendt
dokumentasjon. Vi mener at kapittel 23 i standarden ikke møter sikkerhetsnivået gitt i
forskrift om utforming og utrustning av innretninger med mer i
petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften) § 41 med veiledning. Dette ble
påpekt ved revisjonen av S-001 i 2018. Vi viser til vårt arbeid med å tydeliggjøre krav
til MOB beredskap, også når det ikke arbeides over sjø.
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. Uttalelsene er vedlagt dette brevet.
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Miljødirektoratet har opplyst at de, under forutsetning av at beredskapsfartøyet ikke
fjernes fra området, ikke kan se at et samtykke til fjerning vil medføre en svekkelse av
beredskapen mot akutt forurensning på Ula/Tambar. Det vil da heller ikke være
behov for søknad om endrete krav til beredskap mot akutt forurensning i medhold av
forurensningsloven.
Statsforvalteren i Rogaland har ikke innvendinger mot at beredskapsfartøyet fjernes.
Vi viser ellers til utfyllende informasjon i vedlagte uttalelse fra Statsforvalteren.
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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