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Pålegg etter tilsyn med Equinor om teknisk tilstand for konstruksjoner og 
maritime systemer på Veslefrikk B 

I perioden 10. til 13. mars 2020 førte vi tilsyn med Equinor om temaet teknisk tilstand 
for konstruksjoner og maritime systemer på Veslefrikk B. Vi viser til varselet om 
pålegg og oversendelsen av rapporten vår. I overensstemmelse med varselet gir vi 
følgende pålegg: 
 
Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. aktivitetsforskriften § 25 om 
bruk av innretninger og rammeforskriften § 23 om generelle krav til materiale og 
opplysninger, pålegger vi dere å dokumentere hvordan dere sikrer at bruken av 
innretningen er i samsvar med innretningens tekniske tilstand og de forutsetninger for 
bruk som er lagt til grunn for forsvarlig virksomhet og at tilstrekkelig robusthet er sikret 
slik at en lokal skade eller svikt i SELMA, i kombinasjon med øvrige svekkelser knyttet til 
marine systemer og konstruksjoner, oppfyller de forutsetninger som er lagt til grunn for 
forsvarlig virksomhet, jf. rapportens kapittel 5.1.1.  
 
Fristen for å etterkomme pålegget er 28. august 2020. 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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Med hilsen 

 
Kjell Marius Auflem e.f. 
tilsynsleder 

 
Audun S. Kristoffersen 
sjefingeniør 

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


