Fylkesmannen i Rogaland
Rapport fra tilsyn med næringsmiddelhåndteringen
på Snorre B

Virksomhetens adresse:
Tidsrom for tilsynet:
Kontaktperson i virksomheten:

Equinor Energy AS
P.O. Box 8500 Forus
4035 Stavanger
23.03.2018 - 30.07.2018
Eva Ø. Bjørnestad

Sammendrag
Fylkesmannen i Rogaland gjennomførte i perioden 23. – 25. mai 2018 tilsyn med
næringsmiddelhåndteringen, herunder tilrettelegging og renhold i kjøkken og tilstøtende rom,
ombord på innretningen Snorre B.
Det ble ikke avdekket avvik fra lovkrav, men det er identifisert forhold der Fylkesmannen ser
mulighet for forbedring.

Dato: 30.7.2018
tilsynsleder

seniorrådgiver

seniorrådgiver

Silvia Renate Wathne

Kari Louise Roland

Helge A. Haga
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1. Innledning
Rapporten er utarbeidet etter tilsyn på Snorre B gjennomført ombord i perioden 23. – 25. mai
2018. Innretningen eies og drives av Equinor Energy AS.
Bakgrunnen for dette tilsynet er Equinor Energys samtykkesøknad til Petroleumstilsynet om
forlenget drift av Snorre B til 31.12.2040, hvor Fylkesmannen har blitt bedt om en uttalelse
om helsemessige forhold. I forbindelse med denne uttalelsen besluttet Fylkesmannen å føre
tilsyn på våre tilsynsområder. Det er utarbeidet egne rapporter på områdene tilrettelegging for
forsvarlig hygienisk standard, helsetjenesten og drikkevannsforsyning.
Tilsynet omfatter innretningen sitt arbeid med å sikre at tilrettelegging av lokaler og utstyr i
kjøkken og tilstøtende rom for å sikre en forsvarlig næringsmiddelhygiene og trygg mat.
Lov av 19.desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet (matloven) gjelder på
norsk kontinentalsokkel. Fylkesmannen i Rogaland har, med hjemmel i rammeforskriftens §
67, fått delegert myndighet fra Mattilsynet til å føre tilsyn med næringsmiddelhåndteringen i
petroleumsvirksomheten.
Tilsynsoppdraget, som er regulert gjennom en avtale mellom Fylkesmannen i Rogaland og
Mattilsynet, omfatter blant annet næringsmiddelhygieneforskriften, jf. EU forordning
852/2004 og forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen.
Operatørens ansvar for å følge opp underleverandøren er beskrevet i rammeforskriften § 7.
Innretningsforskriften § 61 beskriver at innretninger skal utformes slik at kravene i
aktivitetsforskriften §13 oppfylles. Videre krav til utforming av lokaler og utstyr for å sikre
trygg mat finnes i forskrift om næringsmiddelhygiene jf FOR EF 852/2004.
Tilsynet ble gjennomført ved gjennomgang av relevante dokumenter, intervju av personer
med ansvar/ oppgaver på næringsmiddelområdet og befaring av kjøkken og tilstøtende rom.
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
Snorre B er en halvt nedsenkbar bore- og produksjonsplattform uten eget fremdriftsmaskineri.
Innretningen er en fast installasjon som opererer på Snorre-feltet. Den startet produksjonen i
2001 forut for kravet til myndighetenes samtykke i petroleumsregelverket. Innretningen eies
og drives av Equinor Energy AS og er underlagt områdeberedskapen for Tampen.
Boligkvarteret er dimensjonert for inntil 140 personer. Forpleiningstjenesten ivaretas av
COOR i henhold til kontrakt inngått 01.07.2015.
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Det fremgår av søknaden om levetidsforlengelse at den generelle tilstanden til kjøkkenet er
god, og at oppussing/oppgradering vil skje etter behov. Kjøle- og fryseanlegget er fra 2001,
og det oppgis at det forventes en utskiftning av dette i løpet av noen år.

3. Gjennomføring
Tilsynsaktiviteten ble gjennomført som en verifikasjon og hadde hovedfokus på
tilrettelegging av lokaler/utstyr og drikkevannsanlegg. Dette innebar gjennomgang av
etterspurt dokumentasjon, intervjuer med relevant personell, samt befaring av
drikkevannsanlegg, boligkvarter inkludert bysse/messeområdet, lugarer, fellesområder,
vaskeri og lokaler for å gi helsehjelp.
Tilsynsvarsel ble utsendt 23. mars 2018.
Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i
kapitlet Dokumentunderlag.
Formøte ble avholdt på land i Equinors lokaler på Forus 16. mai 2018. Ansvarlig personell
fra Equinors landorganisasjon opplyste om hvilke tiltak som er gjort på områdene for å sikre
videre drift.
Åpningsmøte ble avholdt ombord 23. mai 2018.
Intervjuer
3 personer ble intervjuet.
Befaring
Befaring av kjøkken og tilstøtende rom ble gjennomført 24. mai. Forpleiningsleder og kokk
deltok.
Oppsummeringsmøte ble avholdt før avreise fra innretningen 25. mai 2018.
Foreløpig rapport ble sendt til selskapet 18.6.2018. Selskapet svarte 30.7.2018 at de ikke
hadde kommentarer til rapporten.

4. Hva tilsynet omfattet
Tilsynets mål var å kontrollere om lokaler og utstyr på kjøkken og tilstøtende rom på Snorre
B er tilrettelagt slik at man sikrer god næringsmiddelhygiene og at maten som lagres,
produseres og serveres er trygg.
Vi har ved befaringen ikke gjennomgått alle lokaler, men gjennomført stikkprøver for å se om
de er tilrettelagt i tråd med regelverkets krav.
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5. Funn
Tilsynets inntrykk er at kjøkken og tilhørende rom på Snorre B, både når det gjelder lokaler
og utstyr, er i all hovedsak i god stand; vedlikehold, orden og renhold er bra.
5.1 Merknader
Forhold som er observert og som anbefales utbedret for at lokalene skal bli bedre tilrettelagt
for renhold:
- Det var rust på noen av takventilene på kjøkken.
- Sprukne fliser på gulvet i anretningen
- Det var tape på to rør under oppvaskmaskin, tape på trillebord hvor håndtak var
brukket og på vegg over stikkontakt
- Noen taperester over håndvask ved varmdisk, etter at tidligere såpedispensere er
fjernet
- Beholder for å sikre trygg oppbevaring av gassflaske til brus, som ikke lengre blir
brukt, stod fremdeles på hylle og gulv på lager.
- For å få vann ut av kjølerom blir vannet svabret over dørterskel. Dørterskel var
tilrettelagt slik at vann lekker gjennom og kan skape fuktproblemer i gulvovergang
mellom kjølerom og gang.

6. Regelverk
Lov om matproduksjon og mattrygghet av 19.12.2003
Forskrift om næringsmiddelhygiene, FOR-2008-12-22-1623, jf. EU-forordning 852/2004.
Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen, FOR-1994-12-15-1187
Lov om petroleumsvirksomhet av 29.11.1996, HMS-forskriftene innretningsforskriften og
aktivitetsforskriften.

7. Dokumentunderlag
Virksomhetens egen dokumentasjon som ble oversendt under forberedelsen av tilsynet:









Snorre B HACCP - Skifte av gulv i bysse 10.01.17
Snorre B HACCP - oppstart COOR kontrakt
Snorre B eSmiley - Avviksrapporter Snorre B 19.04.18
Snorre B eSmiley - Logg av temperaturer 22.04.18 Snorre B
Snorre B registrerte avvik i eSmiley 19.01 -19. 04.2018
ARIS R-13061 - Kontrollere rutiner
Snorre B kontroll av IK mat rutiner
IK-mat kontroll 03.05.2018

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.
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Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Helge A. Haga
Kari Louise Roland
Silvia Renate Wathne (tilsynsleder)
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