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Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato

Ptil 2016/7/TJ 30.6.2016

Omgjøring av vedtak; frafallelse av pålegg

Vi viser til vårt pålegg datert 23.5.2016 med følgende ordlyd:

«Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. styringsforskriften § 11 om
beslutningsgrunnlag og beslutningskriterier og rammeforskriften § 19 om verifikasjoner
pålegger vi COSL Drilling Europe AS gjennom egnede beregninger eller modellforsøk å
verifisere at innretningene COSLInnovator, COSLPromoter og COSLPioneer, etter
gjennomførte modifikasjoner etter hendelsen, er i samsvar med rammeforskriften § 3 jf.
Sjøfartsdirektoratets forskrift om bygging av flyttbare innretninger (FOR 87/856) § 10, punkt
1.1.3, jf. rapportens kapittel 9.1. Videre pålegges COSL Drilling Europe AS å få disse
beregninger eller modellforsøk verifisert av uavhengig, kompetent 3. part.

Pålegget skal være etterkommet innen 1.10.2016. Vi skal ha melding når pålegget er
etterkommet. En plan for arbeidet skal legges frem for Ptil innen 15.6.2016.»

Vi viser videre til telefonmøte mellom Wikborg, Rein & Co og Sjøfartsdirektoratet (Sdir) 
31.5.2016 samt oppsummering fra møtet, der det fremkommer nye opplysninger. Vi viser 
også til vårt møte med Wikborg, Rein & Co og Sdir 22.6.2016. 

I etterfølgende møte og e-poster mellom Petroleumstilsynet (Ptil) og Sdir er de nye 
opplysningene vurdert. Sdirs forståelse av byggeforskriften legges til grunn av Ptil, da 
spørsmålet om analysemetoder for beregning av konstruksjoner iht. byggeforskriften hører til 
de maritime krav hvor rammeforskriftens § 3 kan legges til grunn. 

Basert på de nye opplysningene, og med hjemmel i forvaltningsloven § 35 første ledd punkt 
a), finner Ptil å kunne frafalle vedtaket om pålegg som er gitt med henvisning til 
byggeforskriften § 10, punkt 1.1.3. Det forelå på hendelsestidspunktet ikke avvik fra 
bestemmelsen. I tråd med dette vil granskningsrapporten bli endret. 

Vedtaket skal gjøres kjent for arbeidstakernes tillitsvalgte, deriblant verneombudene, jf.
arbeidsmiljøloven § 18-6 åttende ledd.

Vedtaket kan påklages etter § 28 i forvaltningsloven. Fristen er tre uker fra mottak av dette 
brevet. Klagen skal sendes til oss. Nærmere opplysninger om klageadgangen kan fås ved 
henvendelse til oss.
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Med hilsen

Odd Rune Skilbrei e.f.
tilsynskoordinator 

Torunn Jørgensen
juridisk rådgiver


