Statoil Petroleum AS
Postboks 500 Forus
4035 Stavanger

Deres ref.:
AU-GKR-00020

Oslo, 26.2.2018

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2016/3207

Saksbehandler:
Bjørn A. Christensen

Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til bruk og
utslipp av sporstoffer i brønn 15/6-B-18 på Gina Krog
Miljødirektoratet har behandlet søknad fra Statoil Petroleum AS og fattet vedtak om
tillatelse til bruk og utslipp av sporstoffer i brønn 15/6-B-18 på Gina Krog.
Statoil Petroelum AS skal betale et gebyr på kr. 5 300,- for Miljødirektoratets
behandling av søknaden. Vedtaket kan påklages til Klima- og miljødepartementet innen
3 uker.

Vi viser til deres søknad datert 19. februar 2018.
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Bakgrunn

Statoils søknad gjelder tillatelse til bruk og utslipp av olje- og vannsporstoffer i brønn
15/6-B-18 på Gina Krog i mars/april 2018. Hensikten med å bruke sporstoffene er å
kartlegge og overvåke strømningsforhold i Hugin 2-formasjonen.
Oljesporstoffene som søkes brukt er klassifisert i svart kategori. Disse sporstoffene vil følge
oljefasen og ikke gå til utslipp. Totalt omsøkt forbruk er 1050 gram, fordelt likt på de tre
produktene RGTO-015, RGTO-01-01 og RGTO-10-01.
Vannsporstoffene som søkes brukt er klassifisert i rød kategori. Totalt omsøkt forbruk er
140 gram, fordelt likt på de to produktene RGTW-001 og RGTW-002. Statoil estimerer at
inntil 20 % vil gå til sjøen, tilsvarende 28 gram.
For ytterligere beskrivelse viser vi til operatørens søknad.
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Saksgang

Miljødirektoratet behandler søknader i henhold til forurensningsforskriften kapittel 36 om
behandling av tillatelser etter forurensningsloven.
Søknaden er ikke forhåndsvarslet i henhold til forurensningsforskriften § 36-5 fordi
vedtaket om tillatelse vil være av mindre miljømessig betydning, jf. § 36-7 b.

3 Miljødirektoratets vurderinger og begrunnelse for fastsatte krav
Miljødirektoratet tar til etterretning at det er nødvendig å bruke de omsøkte sporstoffene
for å kartlegge og overvåke strømningsmønstre i reservoaret. Det forventes ingen utslipp
av stoff i svart kategori, og de omsøkte utslippene av stoff i rød kategori er også svært
små. Eventuelle miljøeffekter av utslippene vil derfor være neglisjerbare og ikke true
områdenes økologiske funksjoner eller biologiske mangfold, jf. forvaltningsmålene i
naturmangfoldloven §§ 4 og 5.
På bakgrunn av dette gir vi tillatelse til bruk og utslipp av sporstoffene som omsøkt.
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Vedtak

Miljødirektoratet gir tillatelse til bruk og utslipp av følgende sporstoffer i brønn 15/6-B-18
våren 2018:
Produkt

Type sporstoff

RGTO-015
RGTO-010-01
RGTO-10-01
RGTW-001
RGTW-002

Oljesporstoff
Oljesporstoff
Oljesporstoff
Vannsporstoff
Vannsporstoff

Miljøklassifisering
Svart
Svart
Svart
Rød
Rød

Estimert
forbruk (gram)
350
350
350
70
70

Estimert
utslipp (gram)
0
0
0
14
14

Tillatelsen gis med hjemmel i forurensningsloven § 11, jf. § 16.
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Gebyr

Miljødirektoratets arbeid med tillatelser etter forurensningsloven er omfattet av en
gebyrordning, jf. forurensningsforskriftens kapittel 39. Statoil Petroleum AS ilegges et
gebyr etter sats 9, tilsvarende kr. 5 300,- for Miljødirektoratets behandling av søknaden.
Faktura ettersendes. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.
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Klageadgang

Vedtaket, herunder plassering i gebyrklasse, kan påklages til Klima- og miljødepartementet
av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse. Klagen må sendes innen tre uker
fra underretning om vedtak er kommet fram, eller fra klageren fikk eller burde skaffet seg
kjennskap til vedtaket. Klagen skal sendes til Miljødirektoratet.
En eventuell klage fører ikke automatisk til at gjennomføringen av vedtaket utsettes.
Miljødirektoratet eller Klima- og miljødepartementet kan etter anmodning eller av eget
tiltak beslutte at vedtaket ikke skal gjennomføres før klagefristen er ute eller klagen er
avgjort. Avgjørelsen av spørsmålet om gjennomføring kan ikke påklages.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur
Ingvild Marthinsen
seksjonsleder

Bjørn A. Christensen
sjefingeniør

Kopi til:
Petroleumstilsynet, Postboks 599 Sentrum, 4003 Stavanger
Oljedirektoratet, Postboks 600 Sentrum, 4003 Stavanger
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