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Samtykke til bruk av Island Wellserver for lett brønnintervensjon
Vi viser til deres søknader mottatt 2.12.2019 og 21.12.2020 angående samtykke til
bruk og forlenget bruk av Island Wellserver.
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 Island Wellserver til lett brønnintervensjon.
Samtykket gis blant annet på bakgrunn av dokumentasjonen som er innsendt i
forbindelse med opprinnelig søknad av 2.12.2019, søknad mottatt 21.12.2020 og
dokumentasjon knyttet til samsvarsuttalelsen (SUT) for Island Wellserver med de
forutsetningene og forpliktelsene samsvarsuttalelsen representerer for reder og
operatør.
Som beskrevet i søknad av 21.12.2020 vil dette samtykke gjelde fortsatt bruk av
Island Wellserver i perioden fra 1.1.2021 til 1.3.2021 og det er videre bekreftet at
forutsetninger og forhold i denne perioden vil være de samme som de beskrevet i
søknaden datert 2.12.2019 og at risiko er vurdert å fortsatt være akseptabel.
Samtykket er gjeldende for de samme felt og utvinningstillatelser gitt i tidligere
vedtak av 8.1.2020. Vi gjør spesielt oppmerksom på at samtykket fortsatt ikke
omfatter feltene Kristin inkl. Tyrihans (PL199, 073, 073B, 091) og Statfjord inkl. Sygna
(PL037, 089) før det foreligger nødvendige tillatelser/vedtak fra Miljødirektoratet. Se
også vedlagte uttalelse fra Miljødirektoratet.
Behandling av søknad om samtykke koordineres av oss, se veiledningen til styringsforskriften § 26. I tråd med dette er søknad forelagt Miljødirektoratet og tidligere
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søknad forelagt Fylkesmannen i Rogaland. Fylkesmannen i Rogaland tidligere opplyst
at de ikke har kommentarer til at samtykke blir gitt. Miljødirektoratet har heller ikke
kommentarer til at samtykke kan gis.
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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