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Pålegg gis etter tilsyn med barriere- og vedlikeholdsstyring innenfor elektriske 
anlegg instrumenterte sikkerhetssystemer og borerelaterte systemer på 
Scarabeo 8 - Aktivitet 401003017 

I perioden 22.-29.04.2022 førte vi tilsyn med barriere- og vedlikeholdsstyring innenfor 
elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer og borerelaterte systemer på 
Scarabeo 8.  
 
Vi viser til varselet om pålegg og oversendelsen av vår rapport. Vi mottok 
kommentarer til varselet fra Saipem 30.6.2022. Vi har vurdert selskapets 
kommentarer, men finner ikke at det foreligger grunnlag for å endre det varslede 
vedtaket. I overensstemmelse med varselet gir vi derfor følgende pålegg: 
 
Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. styringsforskriften §§ 5 om 
barrierer og 21 om oppfølging første og andre ledd, innretningsforskriften §§ 8 om 
sikkerhetsfunksjoner første ledd og 10a om tennkildekontroll tredje ledd pålegger vi 
Saipem Drilling Norway ASA å: 
 

1. sikre nødvendig oppfølging og verifikasjon, jf. rapportens kapittel 5.1.1. 
2. identifisere og etablere nødvendige barrierer. Det skal gjøres kjent hvilken 

funksjon og krav til ytelse som er satt for de konkrete tekniske, operasjonelle 
eller organisatoriske barriereelementene som er nødvendige for at den enkelte 
barrieren skal være effektiv, jf. rapportens kapittel 5.1.2. 

3. implementere teknisk løsning som sikrer at alt ikke-kritisk utstyr som utgjør en 
tennkilde kobles ut automatisk ved gassdeteksjon, jf. rapportens kapittel 5.1.4. 

 
Fristen for å etterkomme påleggets del 1 settes til 1.10.2022, del 2 settes til 1.3.2023, og 
del 3 settes til ferdigstillelse ved verftsoppholdet 2022. Vi skal ha melding når pålegget i 
sin helhet er etterkommet. Separate meldinger skal også sendes for de enkelte delene 
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av pålegget når de ferdigstilles. 
 
Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven § 28. Fristen er tre uker fra mottak av 
dette brevet. Arbeids- og inkluderingsdepartementet 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 
 

Irja Viste-Ollestad e.f. 
tilsynsleder 

 
Jan S. Østensen 
sjefingeniør 

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


