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Pålegg etter tilsyn med logistikk på Johan Sverdrup-feltet (aktivitet 001265072) 

Vi førte tilsyn med logistikk på Johan Sverdrup i perioden 18. mai til 10. juni 20222. 
Vi viser til varselet om pålegg og oversendelsen av rapporten vår sendt 13. juli 2022. 
 
Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak pålegges Equinor å: 
 

1. Gjennomføre en helhetlig og systematisk kartlegging av materialhåndtering for 
å redusere personelleksponering og manuelt arbeid på bore- og rørdekk på 
Johan Sverdrup DP, jf. avvik 5.1.1, jf. styringsforskriften § 18 om analyse av 
arbeidsmiljøet, første ledd, jf. aktivitetsforskriften § 33 om tilrettelegging av 
arbeid, jf. innretningsforskriften § 10 om anlegg, systemer og utstyr første ledd 
bokstav a og b. 
 

2. Utarbeide en forpliktende og tidfestet plan for å korrigere avvik knyttet til utstyr 
for materialhåndtering og fjernoperering i boreområdet på Johan Sverdrup DP, 
jf. avvik 5.1.1. Planen skal også beskrive kompenserende tiltak som settes i verk 
inntil avviket er korrigert. Jf. styringsforskriften § 22 om avviksbehandling, andre 
og tredje ledd, jf. innretningsforskriften § 10 om anlegg, systemer og utstyr første 
ledd bokstav a og b, jf. innretningsforskriften § 69 om løfteinnretninger og 
løfteutstyr, tredje ledd, jf. aktivitetsforskriften § 89 om fjernoperering av rør og 
arbeidsstrenger. 

 
Frist for å etterkomme påleggets del 1 er 2. november 2022. 
 
Frist for å etterkomme påleggets del 2 er 8. desember 2022. 
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Vi skal ha melding når hver av påleggets to deler er etterkommet. 
 
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. 
 
 
 
 
 

Med hilsen 
 

Kjell Marius Auflem e.f. 
tilsynsleder 

 
Reidar Sune 
sjefingeniør 

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