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Ptil 2012/1727/AKv 17.4.2013

Oppgave 420001003 - pålegg etter granskingen av krengningen av Floatel Superior 
natten mellom 6. og 7. november 2012 

Vi viser til vårt brev av 25.3.2013 med varsel om pålegg etter vår gransking av krengningen 
natten mellom 6. og 7. november på boliginnretningen Floatel Superior og oversendelsen av 
vår rapport. 

I samsvar med varselet om pålegg, gis følgende pålegg: 

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jamfør styringsforskriften § 6 om 
styring av helse, miljø og sikkerhet og styringsforskriften § 15 om informasjon, pålegges 
Floatel International å gjennomføre tiltak som sikrer identifisering, registrering og 
oppfølging av forhold som har betydning for sikkerheten. Begrunnelsen for pålegget framgår 
av rapportens kapittel 5.1.9.

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak og aktivitetsforskriften § 25 om bruk 
av innretninger, pålegges Floatel International å finne ut hvilket vær Floatel Superior har 
vært utsatt for, analysere effekten på skroget av å ha operert Floatel Superior ut over 
designforutsetningene under transitt og hvilke konsekvenser det har for videre bruk av 
innretningen. Begrunnelsen for pålegget framgår av rapportens kapittel 3.2 og 5.1.8.

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, styringsforskriften § 22 om 
avviksbehandling jamfør rammeforskriften § 3 om bruk av maritimt regelvelverk pålegges 
Floatel International å gjøre en ny vurdering av samsvar med maritimt regelverk for 
konstruksjoner og maritime systemer. Begrunnelsen for pålegget er avvikene som er beskrevet 
i av rapportens kapittel 5.1, jamfør også kapittel 5.6.

Floatel International skal ta initiativ til et møte for å fremlegge planer og metodikk for å 
etterkomme påleggene. Møtet avholdes senest 15.5.2013.

Fristen for å etterkomme påleggene og gi tilbakemelding til Petroleumstilsynet settes til 
15.9.2013.

Vedtaket kan påklages etter § 28 i forvaltningsloven. Fristen er tre uker fra mottak av dette 
brevet. Arbeidsdepartementet er klageinstans. Klagen skal sendes til oss. Nærmere 
opplysninger om klageadgangen og fremgangsmåten kan fås hos oss.
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Vedtaket skal gjøres kjent for arbeidstakernes tillitsvalgte og verneombudene, jf. § 18-6 
åttende ledd i arbeidsmiljøloven. 

Vi ber om at dette brevet blir gjort kjent for de tillitsvalgte, deriblant verneombudene.

Med hilsen

Odd Rune Skilbrei e.f.
Tilsynskoordinator

Arne Kvitrud
Sjefingeniør

Dette brevet er godkjent elektronisk i Petroleumstilsynet og har derfor ingen signatur


