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Pålegg gis etter gransking av brann i luftinntak til GTG4 på Hammerfest LNG, 
Melkøya 

I perioden 30.9.20 – 15.1.2021 gransket vi brannen i luftinntak til turbin 4 som oppsto på 
Hammerfest LNG på Melkøya den 28.9.20.  
 
Granskingsrapporten vår er lagt ved. Vi viser til varsel om pålegg datert 12.4.21 og i 
overensstemmelse med varselet gis med dette følgende pålegg:  
 
Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak pålegger vi Equinor Hammerfest 
LNG å:  

 Identifisere, iverksette og følge opp tiltak for å sikre etterlevelse av styringssystemet, 
herunder å sikre at kunnskap og nødvendig informasjon som er kjent i selskapet blir 
formidlet på en systematisk og hensiktsmessig måte til driftspersonell for å ivareta 
sikker drift. Jamfør styringsforskriftens § 21 om oppfølging, jf. teknisk og operasjonell 
forskrift § 40 om oppstart og drift av landanlegg, bokstav c, og teknisk og 
operasjonell forskrift § 45 om prosedyrer, andre ledd. Se rapportens kapittel 10.1.1.  

 Vise gjennom fremlegging av kort- og langtidsplaner for drift av anlegget at 
Hammerfest LNG har tilstrekkelig bemanning og kompetanse i virksomheten i alle 
driftssituasjoner. Jamfør styringsforskriftens § 14 om bemanning og kompetanse. Se 
rapportens kapittel 10.1.2.  

 Utarbeide en forpliktende og tidfestet plan for å etterkomme påleggene over.  
 
Fristen for å etterkomme påleggene i kulepunkt 1 og 2 er senest ved oppstart av anlegget. 
Planen for å etterkomme påleggene skal presenteres for Petroleumstilsynet innen 1. juni 
2021. Vi skal ha melding når påleggene er etterkommet. 
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Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven § 28. Fristen er tre uker fra mottak av 
dette brevet. Arbeids- og sosialdepartementet er klageinstans, men en eventuell 
klage skal sendes til oss. Nærmere opplysninger om klageadgangen og 
fremgangsmåten kan fås hos oss. 
 
Vedtaket skal gjøres kjent for arbeidstakernes tillitsvalgte, deriblant verneombudene, 
jf. arbeidsmiljøloven § 18-6 åttende ledd. 
 
Vedtaket blir publisert på www.ptil.no. 
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