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Pålegg om å iverksette tiltak for å ivareta personsikkerhet ved arbeid i og drift av 
elektriske anlegg

I perioden 8-10.11.2016 førte vi storulykketilsyn og tilsyn med elektriske anlegg på Kårstø. 
Vi viser til varselet om pålegg i brev av 15.11.2016 og kommentarer fra hhv. Gassco og 
Statoil i brev av 16.11.2016.  

Vi har vurdert de mottatte opplysningene og vurderer de innførte tiltakene som tilstrekkelige 
med tanke på å ivareta den første delen av det varslede pålegget. Det gis derfor kun pålegg i 
overenstemmelse med del to av det varslede pålegget:  

Med hjemmel i rammeforskriftens § 69 om enkeltvedtak, jamfør teknisk og operasjonell 
forskrift § 60 om arbeid i og drift av elektriske anlegg, jamfør styringsforskriften §§ 13 om 
arbeidsprosesser og 15 om informasjon, jamfør forskrift om elektrisk utstyr §§ 11 om merking 
og 16 om vilkår for bruk, pålegges Gassco AS og Statoil ASA å:

 Tydelig informere alt relevant personell om de identifiserte «personal protection 
equipment» (PPE) nivåene, og hvilke farer dette kan medføre i en ulykkessituasjon. 
Samtidig skal det sikres at personellet får nødvendig kunnskap om riktig 
vernebekledning ved arbeid i og drift av elektrisk anlegg/utstyr i henhold til 
identifiserte PPE nivåer.

 Innarbeide arbeidsprosesser og rutiner for å ivareta personsikkerhet ved arbeid på og 
drift av elektrisk utstyr i henhold til identifiserte PPE nivåer.

 I tilstrekkelig grad tydeliggjøre, merke og gjøre kjent det elektriske utstyret som har 
PPE nivåer som overgår normal vernebekledning.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 31.12.2016. Vi skal ha melding når pålegget 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.



2

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

Med hilsen

Kjell Arild Anfinsen e.f.
tilsynskoordinator

Jan Sola Østensen
overingeniør

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


