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Revidert rapport og pålegg etter tilsyn innen vedlikehold Draugen
Tilsynet ble gjennomført med oppstartsmøte, intervjuer og stikkprøver i utvalgte
styringssystemer ved deres kontor i Kristiansund 27. til 28. mars 2019. Tilsynet fortsatte om
bord på Draugen 1. til 4. april innen fagområdet vedlikeholdsstyring.
Vår reviderte rapport er lagt ved etter deres kommentar av 3.7. til varsel om pålegg og rapport
etter tilsyn. Vi har påvist regelverksbrudd, se kapittel 5 i rapporten, og som varslet i brev av
18.6. gir vi følgende pålegg:
Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften § 6 om styring
av helse miljø og sikkerhet, styringsforskriften § 21 om oppfølging og aktivitetsforskriften kap.
IX om vedlikehold, pålegger vi dere å iverksette følgende tiltak:
1. Gjennomgå selskapets vedlikeholdsstyringssystem, prosedyrer med tilhørende
arbeidsprosesser og implementere tiltak slik at dette fungerer etter intensjonen, jf.
rapportens kapittel 5.1.1 og 5.1.2.
En tidfestet plan for hvordan dette arbeidet skal gjennomføres og følges opp skal oversendes
Ptil innen 12.7.2019.
Frist for å etterkomme punkt 1 i pålegget settes til 2.12.2019.
Vi skal informeres når pålegget er etterkommet.
2. I mellomtiden må dere sikre at sikkerhetskritisk utstyr og barrierer på Draugen
vedlikeholdes, jf. rapportens kapittel 5.1.4 og 5.1.7.
Rapporten inneholder beskrivelse av påviste avvik i tillegg til de avvikene som er grunnlaget
for pålegg, og vi ber om en redegjørelse for hvordan disse avvikene vil bli håndtert. Vi ber om
svar på avvikene i rapporten innen 26.8.2019.
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
Erik Hörnlund
tilsynsleder
Kjell-Gunnar Dørum
spesialrådgiver
Dette brevet er godkjent elektronisk i Petroleumstilsynet og har derfor ingen signatur
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