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Brev med revidert rapport og varsel om pålegg etter tilsyn med elektriske anlegg på 
Draupner innretningene (aktivitet 003000204) 

I perioden 16. – 20.9.2019 førte vi tilsyn med elektriske anlegg og tilknyttede anlegg på 
Draupner innretningene. 
 
Den reviderte rapporten vår er lagt ved. Vi har påvist alvorlige brudd på regelverket, se 
kapittel 5 i rapporten, og varsler med dette følgende pålegg: 
 
Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jamfør rammeforskriften §§ 7 om 
ansvar etter denne forskriften og 12 om organisasjon og kompetanse, jamfør 
styringsforskriften §§ 5 om barrierer og 14 om bemanning og kompetanse, pålegger vi 
Gassco AS å: 
 
Utarbeide en realistisk og forpliktende plan som skal sikre følgende: 

1. Foreta gjennomgang av Draupner innretningene for å sikre at det er iverksatt nødvendige 
tekniske, operasjonelle og organisatoriske tiltak for å redusere faren for antennelse så langt 
som mulig, jf. rapportens kap.5.1.4.  

2. Sikre at Gassco til enhver tid har tilknyttet nødvendig faglig kompetanse knyttet til elektriske 
anlegg, jf. rapportens kap. 5.1.1. 
 

Fristen for å etterkomme pålegget er 15.01.2020. Vi skal ha melding når pålegget er 
etterkommet. 
 
Eventuelle kommentarer til varselet må være oss i hende innen 8.11.2019. 
 
Rapporten inneholder beskrivelse av påviste avvik i tillegg til de avvikene som er grunnlaget 
for varselet om pålegg, og vi ber om en redegjørelse for hvordan disse avvikene vil bli 
håndtert. Rapporten inneholder også en observasjon der det er potensial for forbedringer, og 
vi ber om deres vurdering av denne. Hvor håndteringen av et avvik/forhold henger sammen 
med punkter som det er varslet pålegg om, ber vi om at dere henviser til dette i deres 
tilbakemelding. 
 
Vi ber om svar på dette brevet innen 26.11.2019. Vi ber også om at brevet og rapporten blir 
gjort kjent for arbeidstakernes tillitsvalgte, deriblant verneombudene. 
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Rapporten blir publisert på www.ptil.no. 
 
 
 
 
 

Med hilsen 
 

Kjell Arild Anfinsen e.f. 
tilsynsleder 

 
Jan S. Østensen 
overingeniør 
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