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Rapport etter tilsyn med Hess som rettighetshaver og varsel om pålegg

Petroleumstilsynet (Ptil) har ført tilsyn med Hess Norge AS som rettighetshaver i Valhall-
lisensen. Tilsynet ble varslet i brev til selskapet 17.6.2013, og gjennomført ved 
orienteringsmøte 6. 9.2013 hos Ptil og med hovedmøte hos selskapet 17.10.2013.

Vedlagt følger vår rapport. Den inneholder påviste avvik og observasjoner av forhold med 
potensial for forbedringer.

Tilsynet viste at Hess har alvorlige mangler i sin styring av virksomheten og tilfredsstiller 
ikke regelverkets krav til styring av helse, miljø og sikkerhet. Dette ble synliggjort ved at bla. 
følgende elementer ikke var ivaretatt på en tilfredsstillende måte;

 Selskapet hadde ikke et fungerende styringssystem for helse, miljø og sikkerhet
 Selskapet hadde ikke kjennskap til innholdet i den styring av risiko som de presenterte 

under tilsynet
 Selskapet hadde ikke et dokumentasjonssystem som gjorde det mulig å spore 

beslutninger og grunnlagsdokumentasjon
 Selskapet kunne ikke spore dokumentasjon fra interne og eksterne revisjoner fra før 

2012

Hess informerte om at dette var kjente mangler i deres virksomhet og at de allerede hadde 
igangsatt arbeid for å rette på de mangler som tilsynet tydeliggjorde.

Med bakgrunn i de alvorlige mangler i selskapets styring av sikkerhet og arbeidsmiljø i 
virksomheten som tilsynet har avdekket, jf. rapportens kapittel 5, varsler vi følgende pålegg: 

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften § 6 om styring 
av helse, miljø og sikkerhet, pålegges Hess Norge AS å foreta en full gjennomgang av 
regelverkets krav til styring av virksomheten og treffe tiltak for å tilfredsstille disse krav i 
egen virksomhet.

Milepel 1: Frist for identifisering av krav og utarbeiding av plan for korrektive tiltak settes til
25.1.2014.

Milepel 2: Frist for gjennomføring av tiltak settes til 1.5.2014.

Ptil skal ha melding når pålegget er etterkommet.
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Vi ber om svar på dette brevet, inkludert eventuelle kommentarer til varselet, innen 
10.12.2013.

Vi ber om at brevet og rapporten blir gjort kjent for de tillitsvalgte, deriblant verneombudene.
Vi ber også om at brevet gjøres kjent for operatør.

Rapporten vil bli publisert på nettstedet vårt en uke etter dette brevets dato.

Med hilsen

Hilda Kjeldstad e.f.
tilsynskoordinator

Olav Hauso
seniorrådgiver
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