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Vedtak om pålegg og tvangsmulkt etter tilsyn med elektriske anlegg og 
instrumenterte sikkerhetssystemer på Draupner innretningene 

I perioden 30.8-6.9.2021 førte vi tilsyn med elektriske anlegg og instrumenterte 
sikkerhetssystemer på Draupner innretningene.  
 
Vi viser til varsel om pålegg og varsel om tvangsmulkt, samt oversendelsen av 
rapporten vår av 30.9.2021. Gassco bekreftet i e-post av 12.10.2021 at dere ikke 
hadde kommentarer til disse varslene. I overensstemmelse med varslene gir vi 
følgende pålegg og tvangsmulkt: 
 
Med hjemmel i rammeforskriftens § 69 om enkeltvedtak, pålegges Gassco AS å:  
 
Sikre at tiltak ifm. pålegg datert 15.11.2019, del 1, og pålegg datert 2.2.2021, del 1 og 2, 
blir gjennomført, jf. styringsforskriften §§ 12 om planlegging andre ledd, 13 om 
arbeidsprosesser første ledd og 22 om avviksbehandling andre til fjerde ledd. Det skal 
også sikres nødvendig oppfølging og verifikasjon, jf. styringsforskriften § 21 om 
oppfølging første og andre ledd.  
 
Ptil skal ha melding når pålegget er etterkommet. Frist for å etterkomme pålegget 
settes til 15.3.2022. 
 
Vedtak om tvangsmulkt  
Dersom pålegget ikke blir rettet innen utgangen av 15.3.2022, påløper en tvangsmulkt med 
start 16.3.2022 på kr. 100.000 pr. dag inntil pålegget er gjennomført. Pålegg om 
tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2, og 
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tvangsmulkten kan inndrives umiddelbart av staten. Vedtaket om tvangsmulkt er truffet 
med hjemmel i petroleumsloven § 10-16 første ledd. 
 
Gassco skal særskilt bekrefte pr. e-post at vedtak om tvangsmulkt er mottatt. 
 
Vedtakene 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. 
 
Vedtakene skal gjøres kjent for arbeidstakernes tillitsvalgte, deriblant 
verneombudene, jf. arbeidsmiljøloven § 18-6 åttende ledd. 
 
Vedtakene blir publisert på www.ptil.no. 
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Dette brevet er godkjent elektronisk i Petroleumstilsynet og har derfor ingen signatur 
 


