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Fylkesmannen i Rogaland 
 

Rapport fra tilsyn med næringsmiddelhygiene 
 

på Gullfaks C 
 

  
 

 

Virksomhetens adresse: Equinor Energy AS, Postboks 8500 Forus 50, 4035 

Stavanger 

 

Tidsrom for tilsynet: 17.12.2018 –   

Kontaktperson i virksomheten: Myndighetskontakt Reidun Førdestrøm Verhoeven  

 

Sammendrag 

Fylkesmannen i Rogaland gjennomførte i perioden 15.-17. januar 2018 tilsyn med 

næringsmiddelhygiene med fokus på tilrettelegging av lokaler og utstyr ombord på Equinor 

sin innretning Gullfaks C, i forbindelse med søknad om levetidsforlengelse til 2036. 

 

Tilsynet ble utført som en verifikasjon av hvordan innretningen sikrer helsemessig trygge 

næringsmidler og hadde hovedfokus på tilretteleggingen.  

 

Rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt på de undersøkte områdene.  

 

Det ble avdekket to avvik fra lovkrav: 

 

• Tilretteleggingen for godt renhold som skal sikre trygg mathygienehåndtering, er 

ikke tilstrekkelig ivaretatt. 

• Gullfaks C etterlever ikke eget internkontrollsystem når det gjelder 

gjennomføring av interne verifikasjoner. 

  

I tillegg ble det gitt en merknad som omhandler kompetanse for å påse etterlevelse av interne 

krav og regelverkskrav på næringsmiddelhygieneområdet.  

 

 

Dato: 20.februar 2019 

 

 

Silvia R. Wathne            

tilsynsleder 

 

Helge A. Haga 

seniorrådgiver 
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1. Innledning  

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn på Gullfaks C i perioden 15.-17. januar 2019. Tilsynet 

inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år. 

 

Lov av 19.desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet (matloven) og forskrifter 

gitt med hjemmel i den gjelder på norsk kontinentalsokkel. Fylkesmannen i Rogaland har, 

med hjemmel i rammeforskriftens § 67, fått delegert myndighet fra Mattilsynet til å føre tilsyn 

med næringsmiddelhåndteringen og drikkevannsforsyningen i petroleumsvirksomheten. 

Tilsynsoppdraget er regulert gjennom en avtale mellom Fylkesmannen i Rogaland og 

Mattilsynet.  

 

Formålet med tilsynet er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen 

gjennom sin internkontroll. Tilsynet omfattet undersøkelse om: 

• hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av 

lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter 

• tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres  

• tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes 

 

Tilsynet ble gjennomført som en planlagt og systematisk gjennomgang av 

næringsmiddelhåndteringen; gransking av dokumentasjon, intervju av personer med oppgaver 

på området og befaring. Tilsynet hadde hovedfokus på tilretteleggingen.  

 

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under tilsynet og gir derfor ingen 

fullstendig tilstandsvurdering av innretningens/virksomhetens arbeid innenfor de områder 

tilsynet omfattet. 

 

• Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift 

• Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller 

forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring 

 

 

2. Beskrivelse av virksomheten – spesielle forhold 

 

Gullfaksfeltet ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, nord-vest av Bergen. Gullfaks C er en 

kombinert bore-, produksjons- og boligplattform, en integrert oljeplattform, som kom i drift 

november 1989. Under tilsynet var det 226 personer ombord. 

 

Forpleiningstjenesten ivaretas av Equinor selv. 

 

Det fremgår av søknaden om levetidsforlengelse at generell tilstand på kjøkken er god og at 

det pågår en prosess for utbedring og fornyelse av utstyr på kjøkken. Det ble i 2018 lagt nytt 

gulv på kjøkken og bakeri, som er av vanntett- og ikke-absorberende materiale som er lett å 

rengjøre.   

  

3. Gjennomføring 

Tilsynet omfattet følgende aktiviteter:  

 

Tilsynsvarsel ble utsendt 17.12.2018 

https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Integrert_oljeplattform&action=edit&redlink=1
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Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i 

kapitlet Dokumentunderlag. 

 

Åpningsmøte ble avholdt ombord 15.1.2019 

 

Intervjuer 

7 personer ble intervjuet. 

Oversikt over dokumentasjon som ble utlevert og gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i 

kapitlet Dokumentunderlag. 

 

Befaring 

Befaring av kjøkken og messe ble gjennomført 16.1.2019. FA-leder deltok. 

 

Oppsummeringsmøte ble avholdt ombord 17.1.2019. 

 

Foreløpig rapport ble oversendt 5.2.2019. 

 

 

4. Hva tilsynet omfattet 

 

Tilsynet ble gjennomført for å kontrollere om næringsmiddelhåndteringen ombord er i 

samsvar med de krav myndighetene har satt i lovverket; matloven, næringsmiddelhygiene-

forskriften, internkontrollforskriften for næringsmidler og HMS-regelverkets forskrifter. 

 

Tilsynets mål var å kontrollere om Gullfaks C har tilstrekkelige oversikt over farer og 

tilhørende rutiner for drift, kontroll med næringsmiddelhåndteringen, slik at det blir levert 

helsemessig trygg mat. Tilsynet har hatt spesielt fokus på om internkontrollen avdekker svikt 

og om det er rutiner for å korrigere og forebygge overtredelse av lovkrav/ overtredelse av 

egne rutiner/standarder.  

 

Tilsynet har ikke kontrollert og vurdert alle sidene ved næringsmiddelhåndteringen, men hatt 

fokus på forhold der det kan være fare for svikt. Gjennom stikkprøver har tilsynet verifisert 

om innretningen har nødvendig kontroll med matproduksjonen slik regelverket krever 

gjennom sin internkontroll.  

 

5. Funn 

 

5.1 Avvik 1.  Tilretteleggingen for godt renhold som skal sikre trygg mathygiene-

håndtering, er ikke tilstrekkelig ivaretatt. 

 

Begrunnelse: 

Bysse: 

Vedlikehold: 

- På vinduer i skrubben hadde malingen svulmet opp og flere steder var malingen borte. 

I det ene vinduet var det tydelig vekst av mugg/sopp.  

- Hull i vegger etter at skruer/utstyr er fjernet er gjennomgående i kjøkkenområdet, 

noen hull er dekket med gaffatape. 

- Kurv over oppvaskbenk til oppbevaring av vaskeutstyr hadde avflasset maling.  
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- På grovkjøkken var det rør surret med gaffatape til veggen under benk på 

grovkjøkken.  

- Et håndkle var surret rundt spyleslange med strips i vasken på grovkjøkken.  

- På tinerom manglet det deksel på et av lysarmaturene.  

- Vindu mellom skrubb og oppvaskrom var punktert og misfarget. 

- Flere blandebatteri på vasker i kjøkkenområdet lakk vann. Under benk på tinerom lakk 

det rustvann fra rør, som hadde ført til at gulvet hadde rustskader.  

- Nederst på veggene i ganger utenfor lagrene var maling flekket av, belegg var 

ødelagt/manglet og flere steder var det tydelig rustdannelser. I varemottaket var det 

flere hull i vegg nede ved gulv.   

- Hjørnelist på vegg i gang var borte og erstattet med gaffatape.  

- Lys i disker rett over maten som frembys i varmebenk mangler deksel.   

- Glass på dør inn til skrubben var sprukket 

 

Utstyr: 

- Bakker både i rustfritt stål og plast, samt tallerkener stables våte. 

Håndhygiene: 

- Det er korte hendler på blandebatterier på flere vasker på kjøkkenet. 

 

Messe: 

- Bord for serveringsbrett inntil koldtdisker er slitte på sidene, og lakken er slipt av. 

- Deksel foran lampe på den ene koldtdisken er ødelagt og reparert foreløpig med tape. 

- Lys i tak over varmebenker er lysstoffrør uten tett deksel, disse er veldig støvete og 

det ble oppgitt at disse ikke ble rengjorte.  
 

Avvik fra følgende lovkrav:   

• Forskrift om næringsmiddelhygiene:  

Jf. FOR (EF) 852/2004 vedlegg II kapittel I, II og V om krav til utstyr og lokaler, 

kapittel IX punkt 3 om kryssforurensing.  

• Innretningsforskriften § 58, 3.ledd om forsvarlig hygienisk standard i boligkvarter. 

 

 

5.2 Avvik 2.  Gullfaks C etterlever ikke eget internkontrollsystem når det gjelder 

gjennomføring av interne verifikasjoner. 

• Intern verifikasjon IK-mat (Dokumentasjon og etterlevelse av IK-mat) skal ifølge egne 

skrevne rutiner (Aris R-13061 Kontrollere rutiner) gjennomføres tre ganger pr år, én 

gang pr FA-leder. Det kunne ikke dokumenteres at dette var gjort mer enn én gang i 

2018 (30.des) og to ganger i 2017. 

 

Avvik fra følgende lovkrav:    

• Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen:   

§§ 4 og 5 om internkontroll og at denne skal etterleves.   

 

 

5.3 Merknad/forbedringspunkt 

• Kalibrering av temperaturmåler: 

Ifølge egne rutiner i eSmiley skal temperaturmålere som brukes på kjøkkenet 

kontrolleres to ganger årlig. Det var ikke oppgitt hvilken metode som skulle benyttes 

for kalibrering. Det kunne ikke dokumenteres at dette var gjort i 2018. 
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• I følge eSmiley er det lagt opp til temperaturmåling av varmmat tre ganger på samme 

dag. På Gullfaks C blir disse tre målingene ofte fordelt over flere dager, noe som gjør 

at man får en regelmessig kontroll av temperaturen på varmmat. For å sikre at 

målingene blir foretatt jevnt i løpet av uken, kunne målingene på varmmat i eSmiley 

vært fordelt på flere dager, i stedet for alle på en dag. 

 

6. Regelverk 

Lov om matproduksjon og mattrygghet av 19.12.2003. 

FOR-2008-12-22-1623; Forskrift om næringsmiddelhygiene  

FOR-1994-12-15-1187; Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen 

 

Lov om petroleumsvirksomhet av 29.11.1996 

HMS-forskriftene (rammeforskriften, styringsforskriften, aktivitetsforskriften og 

innretningsforskriften) 

 

7. Dokumentunderlag 

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av 

betydning som ble oversendt under forberedelsen av tilsynet: 

• Temperaturlogg siste 3 måneder 

• Avvik på næringsmiddelhåndteringsområdet 

• Internkontroller fra eSmiley 

• Dokumentasjon og etterlevelse av IK mat 

• Oppsummering etter WEHRA mars 2017 

• Synergi 1500621 etter WEHRA mars 2017 

 

Dokumentasjon mottatt under tilsynet ombord: 

• PIV 12 Næringsmiddelhygiene 

• C.2 A-standard for gjennomføring av PIV 

 

8. Deltakere ved tilsynet 

Oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble 

intervjuet, er gitt i tabellen som er vedlagt rapporten. 

 

Fra tilsynsmyndighetene deltok: 

Helge A. Haga, Erik Bruland og tilsynsleder Silvia Wathne 


