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Inspections are carried out within the scope of the Principal’s explicit, detailed instructions and with due care and skill. All our services are subject to the General Conditions of business of International Federation of Inspection Agencies, a 
copy of which can be downloaded from this site: www.controlunion.com/en/termsandconditions. Claims in respect of any inspections performed by Control Union will be considered only if based upon failure to take due care proven by the 
Principal. Liability shall under no circumstances whatsoever exceed a total aggregate sum equal to ten (10) times the amount of the fee or commission due for the respective service to which the liability relates or from which it has arisen. 

 

Til den det måtte angå  
 

 

 

 

From |Mirko van Noort 
Subject |Sluttattest Kjartan Skårnes 
Date |Tirsdag • 13-3-2018 
 

 

Control Union World Group leverer blant annet inspeksjonstjenester til de globale aktørene i olje- og 
gassindustrien og tilbyr et bredt spekter av inspeksjoner, kontroller og undersøkelser. Vi inspiserer og 
sertifiserer løfteutstyr, offshore (tank) containere, helikopterlandingsplattformer og boreverktøy. Våre 
inspektører utfører NDT-inspeksjoner (MT, ET, PT, UT). I tillegg kan vi tilby DROPS, Derrick og PSV 
undersøkelser på plattformer og borerigger. 

Kjartan Skårnes, født 09.10.1993, har vært ansatt ved basen i Mongstad som Løfteteknisk Kontrollør / NDT 
Inspektør i perioden 28.03.2016 til 28.02.2018. 

Kjartan har siden han startet i Control Union jobbet som løfteteknisk Kontrollør og han har kompetanse 
innenfor RX (løst løfteutstyr). I tillegg har Kjartan jobbet som NDT inspektør og har kompetanse innenfor 
en rekke metoder på nivå 2: VT, PT, MT, ET og RT. Kjartan var ansvarlig for å gjennomføre årlige og 4-årlige  
kontroller (sertifiseringer) på løfteutstyr på våre kundene sine områder. Det var mest lastebærere og sling 
som Kjartan kontrollerte.  

I tillegg utførte Kjartan ved behov NDT inspeksjoner av sveis på utstyr som hadde vært reparert i kundens 
verksted. 

Om ytterlige informasjon ønskes kan jeg kontaktes på mobil 934 29 435. 

 

Med vennlig hilsen, 
Control Union Industrial Inspections Norge AS 

 

 

Mirko van Noort 
Country Manager 

 


