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Overføring av tillatelse til ferdigstillelse og klargjøring av
innretninger på Martin Linge til Statoil Petroleum AS
Miljødirektoratet overfører gjeldende tillatelse til installasjon og ferdigstillelse av
innretninger på Martin Linge fra Total E&P Norge AS til Statoil Petroleum AS.
Tillatelsen omfatter forbruk og utslipp av kjemikalier i gul og grønn kategori og utslipp
til luft fra Maersk Intrepid, Floatel Superior, Martin Linge A og Martin Linge B fram til
oppstart av oljeproduksjonen på feltet.
Gjeldende vilkår oppsummeres i dette brevet.

Vi viser til deres e-post av 13. april 2018.

1. Bakgrunn
Martin Linge-feltet ligger i den nordlige delen av Nordsjøen i blokkene 29/6, 29/9, 30/4 og
30/7, om lag 150 km vest for Kollsnes i Hordaland. Feltet bygges ut med en bunnfast
produksjonsinnretning for prosessering av olje og gass (Martin Linge A) og et lagerskip for
råolje (Martin Linge B).
Miljødirektoratet ga Total E&P Norge AS tillatelse til produksjonsboring på Martin Linge i
vedtak 4. august 2014. Denne tillatelsen ble sist endret 9. april 2018, og ble da samtidig
overført til Statoil Petroleum AS, som tok over operatørskapet på feltet fra 19. mars 2018.
Miljødirektoratet har også gitt tillatelse til installasjon og ferdigstillelse av innretninger på
Martin Linge i vedtak av 12. juni 2017. Denne tillatelsen ble sist endret i vedtak av 2.
februar 2018.
Statoil ber i e-posten av 13. april 2018 om at tillatelsen til installasjon og ferdigstillelse av
innretninger på Martin Linge overføres fra Total E&P Norge AS til Statoil Petroleum AS på
grunn av overtakelsen av operatørskapet.
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Statoil ber samtidig om at det klargjøres i tillatelsen at de omsøkte kjemikaliemengdene
vil kunne bli brukt ikke bare på Maersk Intrepid, men også på Floatel Superior, Martin Linge
A og Martin Linge B.

2. Overføring av tillatelsen til installasjon og ferdigstillelse på Martin
Linge til Statoil Petroleum AS.
Tillatelsen til installasjon og ferdigstillelse av innretninger på Martin Linge, gitt 12. juni
2017 og sist endret 2. februar 2018, overføres fra Total E&P Norge AS til Statoil Petroleum
AS i forbindelse med at Statoil Petroleum AS overtok operatørskapet 19. mars 2018.
Etter anmodning fra Statoil Petroleum AS endrer Miljødirektoratet ordlyden i tillatelsens
vilkår for å klargjøre at de omsøkte kjemikaliemengdene vil kunne bli brukt både på
Maersk Intrepid, Floatel Superior, Martin Linge A og Martin Linge B. Dette har hele tiden
vært intensjonen, men kom ikke klart fram av ordlyden i vedtaket av 2. februar 2018.
Dette brevet erstatter tillatelsen av 12. juni 2017 med senere endringer. Gjeldende vilkår
gjengis nedenfor.

3. Vilkår
3.1

Bruk og utslipp av kjemikalier

Stoff i gul kategori
Tillatelsen omfatter bruk og utslipp av ulike typer vaskemidler i gul kategori Y0 på Maersk
Intrepid, Floatel Superior, Martin Linge A og Martin Linge B. Stoffer i gul kategori anses å
ha akseptable miljøegenskaper ved at de brytes relativt raskt ned i marint miljø, og/eller
viser lavt potensial for bioakkumulering og/eller er lite akutt giftige.
Ingen av produktene som planlegges brukt inneholder stoff som er bioakkumulerende.
Enkelte produkter inneholder stoff som er klassifisert som giftige, men på grunn av
beskjedne utslippsmengder, rask fortynning og biologisk nedbrytbarhet, forventes ikke
disse å påvirke naturmangfoldet eller gi andre miljøeffekter av betydning.
Anslått utslippsmengde er angitt i tabell 3.1-1. Bruk og utslipp skal minimeres.
Tabell 3.1-1: Anslått utslipp av stoff i gul kategori
Bruksområde
Hjelpekjemikalier

Anslått mengde utslipp av stoff i
gul kategori (tonn)
6,8
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Stoff i grønn kategori
Søknaden omfatter tillatelse til bruk og utslipp av stoff i grønn kategori i forbindelse med
installasjon og ferdigstillelse av innretninger på Martin Linge. Anslått utslippsmengde er
37,1 tonn.
Miljødirektoratet fastsetter ikke utslippsgrenser for stoff i grønn kategori, men forutsetter
likevel at forbruk og utslipp minimeres. Etter Miljødirektoratets vurdering vil utslippet fra
de aktivitetene og i det omfang det er søkt om, ikke medføre skade eller ulempe for det
marine miljøet.

3.2

Utslipp til luft

Tillatelsen omfatter utslipp til luft av avgassene CO2, NOx, NMVOC og SOx fra forbrenning
av diesel på innretningene på feltet fram til produksjonsstart. De omsøkte utslippene fra
Maersk Intrepid og Floatel Superior er beregnet for en periode på 13 måneder, mens de
omsøkte utslippene fra Martin Linge A og B er beregnet for en periode på ca. 6 måneder.
Miljødirektoratet legger til grunn at bruk av Maersk Intrepid som boligrigg er nødvendig for
å ferdigstille og klargjøre innretningene på Martin Linge og gir tillatelse til de omsøkte
utslippene. Vi oppdaterer også de anslåtte utslippene fra andre utslippskilder på feltet i
tråd med søknaden.
Tabell 3.2-1 Anslått dieselforbruk og utslipp til luft fra energianlegg ved installasjon og
ferdigstillelse på Martin Linge
Utslippskilde
Dieselmotorer Floatel
Superior (13 mnd.)
Dieselmotorer Maersk
Intrepid (13 mnd.)
Forbrenning av diesel
Martin Linge A (6 mnd.)
Forbrenning av diesel
Martin Linge B (6 mnd.)
Sum

Anslått dieselforbruk (tonn)
11 652

NOx
474

Utslipp (tonn)
NMVOC
58

SOx
11,7

7 768

316

39

7,8

2 265

159

11

2,3

2 848

199

14

2,9

24 532

1149

123

25

De omsøkte utslippene fra hver av innretningene på feltet er isolert sett relativt moderate,
men de samlede utslippene fra utbyggingen er betydelige, særlig av NOx. Vi ser det derfor
som viktig at både feltoperatøren og riggoperatøren søker å minimere utslippene og holder
høyt fokus på energieffektivitet i forbindelse med utbyggingen av feltet.
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4. Hjemmel og klageadgang
Tillatelsen til installasjon og ferdigstillelse av innretninger på Martin Linge er gitt med
hjemmel i forurensningsloven § 11, jf. § 16. Endringer av tillatelsen er gjort med hjemmel i
forurensningsloven § 18.
Overføringen av tillatelsen fra Total E&P Norge AS til Statoil Petroleum AS er ikke å
betrakte som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan dermed ikke påklages. Det
samme gjelder presiseringen i tillatelsens ordlyd for å klargjøre at den omfatter forbruk og
utslipp av kjemikalier fra både Maersk Intrepid, Floatel Superior, Martin Linge A og Martin
Linge B.
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