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Samtykke til disponering av Valhall DP understell ved avslutningsarbeid - walk 
to work aktiviteter 

Vi viser til deres søknad 17.2.2022 om samtykke til disponering (fjerning) av Valhall 
DP stålunderstell på Valhall-feltet. 
 
Ptil ser behov for å klargjøre følgende forutsetning for vår samtykkebehandling; 
petroleumsloven og arbeidsmiljøloven med underliggende HMS-forskrifter gjelder 
for alle som deltar i petroleumsvirksomhet om bord på en innretning, uansett hvilke 
oppgaver de har der, og uansett hvor lang tid de er der. Dette inkluderer 
fjerningsarbeid utført om bord på en innretning av mannskap fra et tungløftfartøy 
eller walk-to-work-fartøy. I tilfeller hvor mannskap fra et fartøy har hatt så kortvarige 
opphold om bord på en innretning i forbindelse med løft at spørsmål om 
arbeidstid/hviletid ikke har blitt aktualisert, har imidlertid Ptil ut fra sikkerhets- og 
arbeidsmiljømessig vurdering ikke sett grunn til å følge dette nærmere opp.  
 
I medhold av forskrift om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og 
på enkelte landanlegg (styringsforskriften) § 25, fjerde ledd bokstav e, gis dere 
samtykke til disponering av Valhall DP stålunderstell ved avslutningsarbeid på Valhall-
feltet. 
 
Aker BP har i svar av 1. april presentert tiltak for blant annet ivaretakelse av krav 
knyttet til personlig hygiene om bord på arbeidsplattformen, jf. forskrift om utførelse 
av arbeid § 3-8. Vi legger blant annet disse forutsetningene til grunn vårt samtykke.   
 
Samtykket gis også på bakgrunn av dokumentasjonen som er innsendt i forbindelse 
med søknaden og dokumentasjon fra tidligere søknad om disponering av 
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innretninger (DP, PCP og QP) på Valhall-feltet, med de forutsetinger og forpliktelser 
dette representerer. Det er tidligere søkt om, og gitt, samtykke til disponering 
(fjerning) av Valhall DP og PCP-innretningene, og Valhall QP stålunderstell (vår sak 
2021/87), men da var ikke metoden for fjerning av stålunderstellet på Valhall DP 
beskrevet i detalj. I søknaden av 17.2.2022 er metoden for forberedelse og løft av 
stålunderstellet beskrevet.  
 
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 
aktiviteten ikke medfører utslipp til ytre miljø. Utover dette har de ikke kommentarer 
til at samtykke blir gitt for omsøkt aktivitet. Direktoratets vedtak følger for øvrig av 
eget brev. Statsforvalteren i Rogaland har fått svar på sine spørsmål og 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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