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Pålegg gis etter tilsyn med elektriske anlegg og teknisk sikkerhet på West
Bollsta
I perioden 2.-10.12.2020 førte vi tilsyn med elektriske anlegg og teknisk sikkerhet på
West Bollsta. Vi viser til varselet om pålegg og oversendelsen av rapporten vår. I
overensstemmelse med varselet gir vi følgende pålegg:
Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, pålegges Seadrill Europe
Management AS å:
1. Systematisk gjennomgå og kartlegge tilgjengelig bemanning og kompetanse i
selskapets landorganisasjon og på West Bollsta for å sikre at innretningen kan
driftes forsvarlig under normal drift og ved fare- og ulykkessituasjoner. Det skal
iverksettes korrigerende tiltak slik at tilgjengelig bemanning og kompetanse er
tilstrekkelig til å ivareta at bruken av innretningen til enhver tid er i samsvar
med tekniske tilstand og de forutsetningene for bruk som er lagt til grunn for
forsvarlig virksomhet, herunder blant annet å kunne identifisere og håndtere
barrieresvekkelser. Jamfør styringsforskriften §§ 5 om barrierer, 6 om styring av
helse, miljø og sikkerhet, 1. ledd, 14 om bemanning og kompetanse, 22 om
avviksbehandling og aktivitetsforskriften § 25 om bruk av innretninger, 1. ledd.
2. Systematisk gjennomgå selskapets system for oppfølging av barrierer. Det skal
iverksettes korrigerende tiltak slik at den systematiske oppfølgingen bidrar til å
identifisere og korrigere tekniske, operasjonelle og organisatoriske svakheter, feil
og mangler ved sikkerhetskritiske barriereelementer. Dette innebærer også at
det må sikres nødvendig oversikt og kontroll over teknisk tilstand. Jamfør
styringsforskriften §§ 5 om barrierer, 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, 1.
ledd og 21 om oppfølging, 1. og 2. ledd.
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3. Presentere en forpliktende og tidfestet plan for korrigerende tiltak, som
synliggjør prioritering av tiltakene, med beskrivelse av eventuelle
kompenserende tiltak som iverksettes inntil avvik er korrigert, jf.
styringsforskriften §§ 12 om planlegging og 22 om avviksbehandling.
Ptil skal ha melding når pålegget er etterkommet. Frist for å etterkomme påleggets del
1-2 settes til 24.9.2021 og del 3 settes til 26.3.2021.
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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