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Samtykke til ombygging av boreanlegget på Valhall IP - Performinator 
prosjektet 

Vi viser til deres søknad 18.12.2019 om samtykke til ombygging av boreanlegget på 
Valhall IP – Performinator prosjektet. 
 
I medhold av forskrift om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og 
på enkelte landanlegg (styringsforskriften) § 25, tredje ledd bokstav b, gis dere 
samtykke til fjerning, installasjon og klargjøring av nytt rørhåndteringssystem, samt 
oppgradering av borekontrollsystem og motordrivere på Valhall IP. Samtykke 
inkluderer også klargjøring og flytting av ny borekabin og fjerning av eksisterende 
borekabin. 
 
Samtykke inkluderer ikke å ta ombygget boreanlegg i bruk på Valhall IP. Vi viser til 
vårt brev av 16.03.2020 med vedlagt rapport etter tilsyn, kapittel 4.1.1 (vår sak nr. 
2020/300). Vi ber dere om å søke om samtykke før bruk av nytt boreanlegg på Valhall 
IP på et senere tidspunkt. 
 
Behandlingen av søknaden om samtykke koordineres av oss, se veiledningen til 
styringsforskriften § 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 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. 
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