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Revidert rapport og pålegg etter tilsyn med storulykke og elektriske anlegg på
Hammerfest LNG
I perioden 21.-24.9.2020 førte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn med storulykke og
elektriske anlegg med tilknyttete anlegg på Hammerfest LNG.
Vi viser til varselet om pålegg og oversendelsen av rapporten vår.
Basert på deres kommentarer til rapporten har vi valgt å revidere rapporten for å
gjøre enkelte formuleringer tydeligere. Revidert rapport er vedlagt. Vi ber om at
denne besvares som beskrevet i vår tidligere oversendelse av varsel om pålegg og
rapport etter tilsynet.
Vi har også vurdert deres kommentarer knyttet til frist for å etterkomme pålegget.
Det er vår vurdering at deres argumentasjon er berettiget, og vi har funnet det riktig
å utvide fristen. Vi finner det imidlertid ikke riktig å utvide fristen helt frem til estimert
oppstartsdato. Det vises til at egnede systemer for avviksbehandling, og etterlevelse
av disse er et forskriftskrav som er relevant i alle faser av virksomheten. I tillegg har vi
valgt å endre ordlyden når det gjelder selskapsnavn, for å tydeliggjøre hvilke deler av
Equinor sin virksomhet pålegget er rettet mot. I overensstemmelse med varselet gir vi
følgende pålegg:
Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jamfør styringsforskriften § 6
om styring av helse, miljø og sikkerhet, § 21 om oppfølging og § 22 om
avviksbehandling, pålegger vi Equinor ASA Hammerfest LNG å:


Gjennomgå selskapets system for registrering og oppfølging av identifiserte
avvik, slik at årsakene klarlegges, korrigerende tiltak settes i verk for å hindre at
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avvikene oppstår igjen, avvikene korrigeres og effekten av tiltakene evalueres.
Gjennomgangen skal også omfatte selskapets systemer for å systematisk vurdere
og iverksette kompenserende tiltak inntil avvik er korrigert. Det skal sikres at
selskapets systemer for avviksbehandling imøtekommer regelverkets krav, jf.
styringsforskriften § 22 om avviksbehandling.


Gjennomgå anleggets identifiserte avvik for å sikre at disse blir avviksbehandlet i
henhold til regelverkets krav, jf. styringsforskriften § 22 om avviksbehandling.
Det skal sikres at funnene og svekkelsene blir systematisk avviksbehandlet, jf.
rapportens punkt 5.1.1 om avviksbehandling.



Iverksette nødvendige tiltak som sikrer at selskapets systemer for registrering og
oppfølging av avvik etterleves.

Fristen for å etterkomme pålegget er 1.6.2021. 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.
Vedtaket skal gjøres kjent for arbeidstakernes tillitsvalgte, deriblant verneombudene,
jf. arbeidsmiljøloven § 18-6 åttende ledd.
Vedtaket blir publisert på www.ptil.no.
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