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Pålegg etter tilsyn 

I perioden 3. til 6.9.2018 førte vi tilsyn med deres oppfølging innenfor materialhåndtering, 
herunder kran og løft, ISO/TT og styring av arbeidsmiljø på Slagentangen. 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. rammeforskriften § 24 om bruk av 
anerkjente normer, styringsforskriftens § 22 om avviksbehandling og teknisk og operasjonell 
forskrift §62 om løfteoperasjoner pålegger vi Esso Norge AS, Slagenstangen å: 

- dokumentere at den valgte løsningen for løfteoperasjoner oppfyller forskriftens krav. 

- utarbeide en detaljert tidfestet plan for å korrigere avvik fra og med 5.1.3 til og med 5.1.6, 
samt de avvik som måtte bli identifisert ved gjennomføringen av påleggets første del. Planen 
må også inneholde kompenserende tiltak som iverksettes inntil avvikene er korrigert. 

Jamfør rapportens kapitler fra og med 5.1.3 til og med 5.1.6. 

Frist for å etterkomme pålegget er 28.2.2019. Vi skal ha melding når pålegget er 
etterkommet. 

Vi ber om at planen for korrigerende og kompenserende tiltak presenteres for oss snarest 
mulig etter 28.2.2019. 

 
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. 
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Vedtaket blir publisert på www.ptil.no. 
 
 

Med hilsen 
 

Kjell Arild Anfinsen e.f. 
tilsynsleder 

 
Sigurd Førsund 
sjefingeniør 

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


