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Samtykke til å ta i bruk Martin Linge 

Vi viser til deres søknad 22.2.2021 om samtykke til å ta i bruk Martin Linge plattform, 
rørledninger og kontrollrom på land for oppstart og drift. 
 
I medhold av forskrift om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og 
på enkelte landanlegg (styringsforskriften) § 25, tredje ledd bokstav a, gis dere 
samtykke til å ta i bruk Martin Linge plattform, rørledninger og kontrollrom på land 
for oppstart og drift. 
 
Samtykket gis blant annet på bakgrunn av dokumentasjonen som er innsendt i 
forbindelse med søknaden og dokumentasjon knyttet til vår oppfølging av Martin 
Linge utbyggingen. 
 
I søknaden angir Equinor at «Viktige sikkerhetsmessige forutsetninger for arbeidet 
under offshore oppkobling, ferdigstillelse, systemutprøving, produksjonsstart og frem 
til prosjekt demobilisering er beskrevet i Martin Linge Offshore Completion Safety 
Milestones /14/.» Disse omfatter bl.a. Safety Milestone 15a: Ready for Hot Platform 
(Removal of plugs in wells) og Safety Milestone 15b: Ready for Hot Platform (Start of 
drilling).  
 
Vi forutsetter at Martin Linge A ikke tas i bruk før disse sikkerhetsmilepælene (Safety 
Milestones) er oppnådd. 
 
Med referanse til vilkår i PUD for Martin Linge om ivaretakelse av tilstrekkelig pumpe- 
og væskekapasitet til å sikre brønnkontrollhendelser i henhold til 
Innretningsforskriften §51 andre ledd, også når man ikke har flyttbar borerigg på 
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feltet, forutsettes det at Equinor oppfyller forpliktelsen før Maersk Intrepid forlater 
feltet. 
 
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. Miljødirektoratet har opplyst at de forutsetter at Equinor 
ikke igangsetter aktiviteter som ikke er dekket av gjeldende tillatelser. Direktoratets 
vedtak følger for øvrig av eget brev. Statsforvalteren i Rogaland har 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. 
 
Vedtaket skal gjøres kjent for arbeidstakernes tillitsvalgte, deriblant verneombudene, 
jf. arbeidsmiljøloven § 18-6 åttende ledd. 
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