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Pålegg etter tilsyn 

I perioden 23.5.2018 til 25.5.2018 førte vi tilsyn med deres oppfølging innenfor kran og løft, samt 
ISO - stillas/TT på Mongstad. Vi viser til varselet om pålegg og oversendelsen av rapporten 
vår, samt vår tilbakemelding etter møtet 16.8.2018. I overensstemmelse med varselet gir vi 
følgende pålegg: 
 
Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jamfør § 11 om prinsipper for 
risikoreduksjon, styringsforskriften § 16 om generelle krav til analyser, § 17 om risikoanalyser og 
beredskapsanalyser, § 18 om analyse av arbeidsmiljøet, forskrift om tekniske og operasjonelle 
forhold på landanlegg i petroleumsvirksomheten med mer § 11 om materialhåndtering og 
transportveier, atkomst og evakueringsveier, § 12 om løfteinnretninger, løfteredskap og utstyr for 
personellbefordring, § 23 om ergonomisk utforming og § 46 om tilrettelegging av arbeid, 
pålegges Equinor ASA å:  
 
- systematisk gjennomgå og kartlegge alle systemer for materialhåndtering i forbindelse med kai 
nr.1, samt vurdere ivaretakelse av krav til forsvarlig materialhåndtering over denne kaien. 
 
- utarbeide 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. 
 
Jamfør rapportens kapittel 5.1.1. 
 
Frist for utarbeidelse av planen settes til 1.12.2018.  
 
Frist for å gjennomføre korrigerende tiltak settes til dato for første utskipning av olje fra Johan 
Sverdrup. Ptil skal ha melding når de korrigerende tiltakene er implementert. 
 
Vi ber om at planen for korrigerende tiltak presenteres for Ptil snarest mulig etter 1.12.2018. 
 
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. 
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Vedtaket blir publisert på www.ptil.no. 
 
 

Med hilsen 
 

Kjell Arild Anfinsen e.f. 
tilsynsleder 

 
Sigurd Førsund 
sjefingeniør 

 
 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Petroleumstilsynet og har derfor ingen signatur 
 
 
  


