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Tillatelse til bruk av kjemikalier og flytting av steinmasser Oselvar
Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miljødirektoratet gir med dette tillatelse til bruk av kjemikalier i gul og grønn kategori
for preservering av rørledning mellom Oselvar og Ula. Miljødirektoratet stiller ikke
spesifikke krav til flytting av steinmasser i forbindelse med arbeidet.
____________________________________________________________________________

Vi viser til søknad fra Faroe Petroleum Norge AS (Faroe) datert 15. desember 2017, til
Faroes kommentarer til høringskommentarene i e-post datert 13. februar 2018, og til
tillegg til søknad datert 12. mars 2018.

Bakgrunn
Produksjonen fra Oselvar er planlagt avsluttet i april 2018. Faroe planlegger å preservere
deler av produksjonsrøret for mulig senere bruk.
Operatøren vil rense rørledningen med kjemikalieholdig sjøvann før røret blir kuttet.
Vannet vil tilsettes fra fartøyet Seven Viking, føres gjennom rørledningen til Ula og gå
gjennom prosessen der før utslipp. Faroe søker om bruk av 6,2 tonn stoff i grønn kategori
og bruk av 12,3 tonn stoff i gul kategori. Tillatelse til utslipp er dekket av Ulas tillatelse
etter forurensningsloven.
Faroe vil også rense kjemikalieledningen mellom Ula og Oselvar og etterlate den fylt med
vann og MEG. Denne operasjonen medfører ifølge søknaden ikke behov for endring av
gjeldende tillatelser.
Kuttingen av den nedgravde rørledningen vil gjøres 800 m sør for Ula. Før kutting er det
behov for å flytte masser for å komme ned til ledningen. Operatøren planlegger å flytte
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totalt ca 300 m3 sjøbunn ca 15 meter. Opp til 320 m3 stein vil bli plassert over kuttstedet
høsten 2018 hvis det viser seg å være behov for det.
For ytterligere beskrivelse viser vi til operatørens søknad.

Saksgang
Miljødirektoratet har behandlet søknaden i henhold til forurensningsforskriften kapittel 36
om behandling av tillatelser etter forurensningsloven.
Saken er forhåndsvarslet i henhold til forurensingsforskriften § 36-5 med kommentarfrist
5. februar 2018. Miljødirektoratet har vurdert uttalelsene og operatørens kommentarer i
forbindelse med vår behandling av søknaden.

Uttalelser

Fiskeridirektoratet anmoder at plassering av masser foretas så skånsomt som mulig og på
en slik måte at bunnsedimentet ikke virvles opp i vannsøylen. De venter ikke stor konflikt
mot tobisfisket, men tilrår at operasjonen er avsluttet innen 15. april.
Norges Fiskarlag påpeker at området er åpent for tobisfiske mellom 15. april og 23. juni,
og at det ikke bør være utslipp eller tiltak i området før etter 23. juni.
Faroe påpeker at Ula og Oselvar ligger langt unna gyteområde for tobis. Etter deres
vurdering vil ikke aktivitetene ha noen effekt for tobisfisket i området.

Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse
Utgangspunktet for vurderingen
Ved avgjørelsen av om tillatelse skal gis og ved fastsetting av vilkår har Miljødirektoratet
vurdert de forurensningsmessige ulempene ved tiltaket opp mot de fordelene og ulempene
som tiltaket for øvrig vil medføre, slik forurensningsloven krever. Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-10 og HMS-forskriftene for petroleumsvirksomheten er også lagt til
grunn.
Vurderingene er basert på opplysninger gitt i operatørens søknad og opplysninger fremkommet skriftlig under saksbehandlingen, inkludert høringsinstansenes uttalelser til
søknaden og operatørens kommenterer til disse.
I tillegg til de kravene som følger av tillatelsen plikter operatøren å overholde
forurensningsloven, produktkontrolloven og forskrifter som er fastsatt i medhold av disse
lovene, herunder HMS-forskriftene for petroleumsvirksomheten.
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Samlet vurdering og begrunnelse
Det gjennomføres regelmessig miljøovervåking i området som en del av den regionale
miljøovervåkingen for region I. Siste rapport er fra overvåking som ble gjennomført i 2014.
Havbunnen i området består av fin sand, og faunaen på feltet betraktes som uforstyrret.
Det er ikke avdekket sårbar bunnfauna i området. Miljødirektoratet vurderer kunnskapsgrunnlaget til å være tilstrekkelig. Vi finner også at aktiviteten ikke påvirker naturmangfold i nevneverdig grad, jf. naturmangfoldloven § 8. Det foretas derfor ingen
vurdering av naturmangfoldloven §§ 9-10.
Stoff i gul kategori
Stoff som har akseptable miljøegenskaper (gul kategori), brytes relativt raskt ned i marint
miljø, og/eller viser lavt potensial for bioakkumulering og/eller er lite akutt giftige.
Operatøren har søkt om bruk av 12,3 tonn stoff i gul kategori. Miljødirektoratet legger til
grunn at bruk av kjemikaliene er nødvendig for å preservere røret. Utslippet er dekket av
tillatelse etter forurensningsloven for Ula. Stoff i gul kategori tillates derfor brukt i tråd
med søknaden.
Stoff i grønn kategori
Operatøren har søkt om bruk av 6,2 tonn stoff i grønn kategori. Utslippet er dekket av
tillatelse etter forurensningsloven for Ula.
Flytting av steinmasser
Massene som operatøren planlegger å flytte vil kun berøre et lite areal. Etter Miljødirektoreatets vurdering vil aktiviteten ha liten miljømessig betydning i dette området.

Vedtak
Tillatelsen omfatter bruk og utslipp av stoff i gul og grønn kategori i det omfang som er
nødvendig for gjennomføring av preservering av rørledningen. Tillatelsen er ikke knyttet til
bestemte typer produkter. Mengden stoff i gul kategori er anslått til 12,3 tonn. Ved
betydelig økning i forhold til anslått mengde skal behov for ny søknad avklares med
Miljødirektoratet.
Miljødirektoratet stiller ikke spesifikke vilkår knyttet til flytting av steinmasser, verken ved
kutting av rør forventet i april 2018 eller ved plassering av steinmasser over kuttstedet
høsten 2018.
Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 11 jf. § 16.

Gebyr
Miljødirektoratets arbeid med tillatelser etter forurensningsloven er omfattet av en
gebyrordning, jf. forurensningsforskriftens kapittel 39-4. Faroe skal betale et gebyr etter
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sats 6, tilsvarende kr. 26 200,- for Miljødirektoratets behandling av søknaden. Faktura
ettersendes. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.

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
Ingvild Marthinsen
seksjonsleder

Kopi til:

Tone Sørgård
sjefingeniør

Petroleumstilsynet, Postboks 599 Sentrum, 4003 Stavanger
Oljedirektoratet, Postboks 600 Sentrum, 4003 Stavanger
Fiskeridirektoratet, postmottak@fiskeridir.no
Norges Fiskarlag, fiskarlaget@fiskarlaget.no
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