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1 Innledning
Det ble gjennomført et reaktivt markedstilsyn av «Tubing hanger running tool» serie
nr. 19074-1-1
Markedstilsynet ble gjennomført hos FMC Kongsberg Subsea AS den 14. juni 2022.
2 Bakgrunn
Forordning (EU) 765/2008 om markedstilsyn og produktsamsvar er gjennomført i
EØS-vareloven. Formålet med forordningen er å styrke tilsyn med produkter omfattet
av harmonisert vareregelverk med sikte på at bare varer som oppfyller gjeldende
regelverk omsettes i det indre marked.
Forordningene om markedstilsyn og produktsamsvar er innarbeidet i norsk rett
gjennom EØS-vareloven.
Petroleumstilsynet er ansvarlig markedstilsynsmyndighet for regelverk som
gjennomfører harmoniserte produktdirektiver, blant annet forskrift om maskiner,
forskrift om trykkpåkjent utstyr og forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i
eksplosjonsfarlig område. Forskriftene gjelder også for produkter til bruk i
petroleumsvirksomhet innenfor EØS-området på landanlegg og på permanent
plasserte innretninger til havs.
Markedsovervåking er en plikt som påhviler de nasjonale myndighetene for sikre at
kun trygge produkter gjøres tilgjengelig i Norge. Markedsovervåking gjennomføres
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ved hjelp av et proaktivt eller reaktivt markedstilsyn som innebærer å kontrollere at
produkter oppfyller gjeldende sikkerhetskrav.
Et reaktivt markedstilsyn gjennomføres hovedsakelig basert på en hendelse eller
mistanke om at produktet ikke er i henhold til lovkravene.
I forbindelse med hendelse om bord på West Bollsta 17 februar 2022 med en Tubing
Hanger med part nr. P2000059077 serie nr. 19074-1-1 som falt ned på boredekk, har
Petroleumstilsynet foretatt et reaktivt markedstilsyn som innebærer å kontrollere at
produktet oppfyller gjeldende sikkerhetskrav i henhold til utstedt samsvarserklæring
dokument nr. RPT20050222.
3 Mål
Formålet med markedstilsynet var å føre tilsyn med hvordan selskapet etterlever
regelverkskrav i forskrift om maskiner.
4 Resultat
Tilsynet ble gjennomført med dokumentgjennomgang, presentasjoner av teknisk
dokumentasjon og intervjuer.
4.1 Generelt
Markedstilsynet har lagt vekt på oppfølging av forskrift om maskiner:
• § 8. om omsetning og levering av maskiner
• § 10. om prosedyre for samsvarsvurdering av maskiner.
Vi ble under tilsynet vist grunnlagene for teknisk dokumentasjon og risikovurderinger
av «Tubing hanger running tool»
4.2 Funn
Det ble ikke påvist avvik i forbindelse med markedstilsynet. Det ble påvist et
forbedringspunkt i forbindelse med informasjon i bruksanvisning.
5 Observasjoner
Vi har to hovedkategorier av observasjoner:
Avvik: Observasjoner der vi påviser brudd på/manglende oppfylling av regelverket.
Forbedringspunkt: Observasjoner der vi mener å se brudd på/manglende oppfylling av
regel-verket, men ikke har nok opplysninger til å kunne påvise det.
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5.1 Avvik
Der er ikke påvist avvik
5.2 Forbedringspunkt
5.2.1 Informasjon i bruksanvisning.
Forbedringspunkt
Mangelfull beskrivelse av relevante grunnleggende krav til helse og sikkerhet i
henhold til krav i vedlegg I del 1.7.4. i forskrift om maskiner.
Mangelfull brukerinformasjon i bruksanvisning for «Tubing hanger running tool» da
kun deler av bruksanvisningen var oversatt til norsk.
Begrunnelse
Ved gjennomgang av dokument OPR20050219 og THI20047572 ble det registrert at
krav til bruksanvisning og innhold i bruksanvisning ikke var tilstrekkelig dekket. Det
manglet konkret informasjon om nødvendig opplæring, nødvendig kontroll og
vedlikehold. Informasjon omkring farer ved løfteoperasjoner var mangelfullt
beskrevet. Det var blant annet ikke beskrevet løfting fra horisontal til vertikal posisjon.
I tillegg var ikke maskin, utstyr, merking og samsvarserklæring gjengitt. Vi ble
informert om at noe av informasjonen var tilgjengelig i interne prosedyrer.
«Tubing hanger running tool» var satt i omsetting i Norge, men bruksanvisning var
utarbeidet på engelsk. Deler av bruksanvisningen var oversatt til norsk..
Bruksanvisning skal utarbeides på det offisielle EØS-språket maskinen blir omsatt i
eller tas i bruk.
Krav
Forskrift om maskiner § 8 om omsetting og levering av maskiner. avsnitt a og c.
6 Andre kommentarer
Ingen andre kommentarer
7 Deltakere fra oss
Sigmund Andreassen
Lars Melkild
Ola Heia

Logistikk og beredskap
(oppgaveleder)
Logistikk og beredskap
Boring og brønnteknologi

8 Dokumenter
Følgende dokumenter ble benyttet under planleggingen og utføringen av tilsynet:
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•
•
•
•

Dok. nr. RPT2005022
Dok. nr. OPR20050219
Dok. nr. THI20047572
DNV-GL sertifikat N141Z49S

Vedlegg A

Oversikt over intervjuet personell

