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Pålegg etter granskning av elektro-hendelse med alvorlig personskade på 
Kårstø-anlegget 25.7.2020 

 
I perioden 25.7.2020 til 7.2.2021 gjennomførte vi gransking av elektro-hendelse med 
alvorlig personskade på Kårstø-anlegget 25.7.2020.  
 
Vår granskningsrapport er lagt ved. Vi har påvist alvorlige brudd på regelverket, se 
kapittel 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3 og 10.1.6 i rapporten. Vi viser til varsel om pålegg 15.2.2021 
og i overenstemmelse med dette gir vi følgende pålegg:  
 
Med hjemmel i rammeforskriftens § 69 om enkeltvedtak, pålegges Gassco å: 
 

1. Påse at Equinor ASA på Kårstø-anlegget identifiserer, iverksetter og følger opp 
nødvendige tiltak for å etterkomme punkt 1, 2 og 3 i pålegg gitt til Equinor etter 
granskningen av elektro-hendelsen med alvorlig personskade på Kårstø-anlegget 
25.7.2020. Jamfør rammeforskriften § 7 om ansvar etter denne forskriften, andre 
ledd og styringsforskriften § 21 om oppfølging.  
 

2. Presentere en forpliktende tidsplan for konkretiserte besluttede tiltak for å ivareta 
punkt 1, jf. styringsforskriften § 12 om planlegging.  

 
Fristen for å presentere en forpliktende tidsplan jf. punkt 2, er 29. mars 2021. Fristen for å 
etterkomme påleggets punkt 1 er 15. desember 2021. Vi skal ha melding når pålegget er 
etterkommet 
 
Rapporten inneholder beskrivelse av påviste avvik, og vi ber om en redegjørelse for 
hvordan disse avvikene vil bli håndtert.  
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Vi ber om svar på dette brevet innen 29. mars 2021. Vi ber Gassco koordinere svar på 
rapporten. 
 
Vi ber også om at brevet og rapporten blir gjort kjent for arbeidstakernes 
representanter, deriblant verneombudene. 
 
Rapporten blir publisert på www.ptil.no 
 
 
 
 

Med hilsen 
 

Kjell Arild Anfinsen e.f. 
tilsynsleder 

 
Bård Johnsen 
sjefingeniør 
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