
Professor Olav Hanssens vei 10, Boks 599, 4003 Stavanger, telefon: 51 87 60 50, telefaks: 51 87 60 80, E-post: postboks@ptil.no, internett: www.ptil.no

BP Norge AS
Postboks 197 Forus
4065 Stavanger

Vår saksbehandler

Ove Hundseid

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato

Ptil 2012/1467/hk 29.4.2013

Pålegg gis etter gransking av hydrokarbonlekkasje på Ula 12.9.2012

Petroleumstilsynet (Ptil) har gjennomført en gransking etter hydrokarbonlekkasje på Ula. Vi 
viser til varselet om pålegg og oversendelsen av vår rapport. I overensstemmelse med varselet 
gis følgende pålegg: 

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften § 6 om styring 
av helse, miljø og sikkerhet, § 21 om oppfølging og § 22 om avviksbehandling, pålegges BP 
å:

 Gjennomgå BPs styringssystem for norsk sokkel med henblikk på å vurdere om det er 
tilstrekkelig for å identifisere og håndtere risiko, herunder vurdere hvorfor systemet
ikke har vært egnet til å avdekke og håndtere avvik som er påvist i granskningen av
lekkasjen på Ula, jf. rapportens kapittel 8. Frist 1.9.2013.

 Vurdere om planlagte og iverksatte tiltak etter brannen på Valhall i 2011 og øvrige
forbedringsaktiviteter i selskapet er relevante og samlet sett tilstrekkelige i lys av de
avvik som ble identifisert etter lekkasjen på Ula. Frist 1.9.2013.

Identifiserte tiltak for de to punktene ovenfor skal være iverksatt innen 31.12.2013. Vi skal ha 
melding når pålegget er etterkommet.

Vedtaket kan påklages etter § 28 i forvaltningsloven. Fristen er tre uker fra mottak av dette 
brevet. Arbeidsdepartementet er klageinstans. Klagen skal sendes til oss. Nærmere opp-
lysninger om klageadgangen og fremgangsmåten kan fås hos oss. Vi gjør videre oppmerksom 
på parters rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, jf. forvaltningslovens § 18 jf. § 19.

Vedtaket skal gjøres kjent for arbeidstakernes tillitsvalgte og verneombudene, jf. § 18-6 
åttende ledd i arbeidsmiljøloven.
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