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Rapport og varsel om pålegg etter tilsyn med vedlikeholdsstyring på Askepott 
 
I perioden 23.9.2021 – 1.10.2021 førte vi tilsyn med KCA Deutag og deres styring av 
vedlikehold på Askepott. 
 
Vår rapport er lagt ved. Vi har påvist brudd på regelverket og varsler med dette 
følgende pålegg: 
 
Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, aktivitetsforskriften § 46 om 
klassifisering og aktivitetsforskriften § 48 om prioritering pålegger vi KCA Deutag å 
iverksette følgende tiltak: 
Del 1 

 Gjennomgå klassifisering av systemer og utstyr og etablere kriterier for setting av 
prioritet med tilhørende tidsfrister for utføring av de enkelte 
vedlikeholdsaktivitetene for innretningen Askepott, jf. rapportens kapittel 5, avvik 
5.1.1 om klassifisering og avvik 5.1.3 om planlegging og prioritering 

 Arbeidet skal inkludere en analyse av hvorfor sentrale elementer i grunnlaget for 
styring av vedlikehold ikke er blitt korrigert på Askepott. 

Del 2 
 Gjennomføre tiltak som skal sikre at tiltak og læring som følge av del 1 i 

pålegget også omfatter alle innretninger med SUT under KCA Deutag sitt 
ansvarsområde i Norge. 

 
Frist for å etterkomme del 1 av pålegget er 3.10.2022. Vi ber KCA Deutag om å kalle 
inn til et statusmøte medio Q1 2022. For del 2 av pålegget ber vi om en tidfestet plan 
for arbeidet. Vi skal videre ha melding når pålegget er etterkommet. 
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Rapporten inneholder også andre observasjoner som er avvik mot regelverket, og vi 
ber om deres redegjørelse for hvordan disse vil bli håndtert. Vi ber om svar på dette 
innen 12.1.2022. 
 
Vi ber om svar på dette brevet innen 12.1.2022. For eventuelle kommentarer til 
varselet eller dersom dere oppdager faktafeil i rapporten, ber vi om at dere tar 
kontakt innen en uke etter dette brevets dato. 
  
Varsel om pålegg og rapport skal gjøres kjent for arbeidstakernes tillitsvalgte, 
deriblant verneombudene, jf. arbeidsmiljøloven § 18-6 åttende ledd. 
  
 
Rapporten blir publisert på www.ptil.no tidligst en uke etter dette brevets dato. 
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