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Vedtak om tillatelse til bruk og utslipp av kjemikalier i grønn
kategori på Gaupe
Miljødirektoratet gir tillatelse til bruk og utslipp av stoff i grønn kategori i forbindelse
med integritetstesting av brønner på Gaupe. Estimerte utslipp utgjør inntil 790 kg
metanol pr. år fram til brønnene blir permanent tilbakeplugget og forlatt.
A/S Norske Shell skal betale et gebyr på kr. 7 800,- for Miljødirektoratets behandling av
søknaden. Vedtaket kan påklages til Miljøverndepartementet innen 3 uker.
Vi viser til søknad fra A/S Norske Shell (Shell) datert 20. juni 2018.

Bakgrunn
Gaupe ligger nær grenselinjen mellom norsk og britisk sektor og er bygd ut med et
havbunnsanlegg knyttet opp til Armada-innretningen på britisk sektor.
Kontinuerlig produksjon fra Gaupe Nord og Sør opphørte i 2016. Produksjonen er nå syklisk,
og vil etter planen bli stanset helt i oktober 2018.
Ved integritetstest av Gaupe Nord-brønnen i januar 2017 ble det oppdaget en lekkasje av
200 liter metanol. Det samme skjedde ved test i desember 2017. Lekkasjepunktet er ikke
identifisert, og lekkasje til sjø kan derfor ikke utelukkes.
Selv om brønnen slutter å produsere i oktober 2018, vil det bli nødvendig å integritetsteste
den fram til den blir permanent tilbakeplugget. Tidspunkt for tilbakeplugging er foreløpig
ikke avklart, men Shell forventer at det vil bli i perioden 2020-2023. Anslått forbruk og
utslipp er inntil 500 liter metanol pr. test.
På bakgrunn av dette søker Shell om tillatelse til utslipp av 790 kg metanol pr. år fram til
tidspunktet for permanent tilbakeplugging.
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Saksgang
Miljødirektoratet behandler søknader i henhold til forurensningsforskriften kapittel 36 om
behandling av tillatelser etter forurensningsloven.
Søknaden fra Shell er ikke forhåndsvarslet i henhold til forurensningsforskriften § 36-5 fordi
vedtaket om tillatelse anses å være av mindre miljømessig betydning, jf. § 36-7 b.

Miljødirektoratets vurdering og avgjørelse
Søknaden fra Shell gjelder tillatelse til årlig bruk og utslipp av inntil 790 kg metanol i
forbindelse med integritetstesting av brønner på Gaupe. Metanol er klassifisert i grønn
kategori og de omsøkte utslippene forventes ikke å medføre skade eller ulempe av
betydning i det marine miljøet. Vi legger dessuten til grunn at integritetstesting av brønner
er nødvendig av sikkerhetsmessige grunner, og gir tillatelse til omsøkt forbruk og utslipp.
Miljødirektoratet fastsetter ikke utslippsgrenser for stoff i grønn kategori, men forutsetter
likevel at forbruk og utslipp minimeres. Vi forventer også at Shell tilstreber å tilbakeplugge
brønnene på Gaupe så raskt som mulig etter nedstengning av produksjonen, og at dette
uansett blir gjennomført innen 2023, som angitt i søknaden. Forbruk og utslipp av metanol
skal rapporteres på vanlig måte i årsrapportene til Miljødirektoratet.

Vedtak
Miljødirektoratet gir tillatelse til utslipp av stoff i grønn kategori i forbindelse med
integritetstesting av brønner på Gaupe. Estimert utslipp utgjør inntil 790 kg metanol pr. år
fram til brønnene blir permanent tilbakeplugget og forlatt.
Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 11, jf. § 16, jf. også
aktivitetsforskriften § 66.

Gebyr
Miljødirektoratets arbeid med tillatelser etter forurensningsloven er omfattet av en
gebyrordning, jf. forurensningsforskriftens kapittel 39. For nye tillatelser skal det
innkreves gebyrer i henhold til § 39-4. Equinor ilegges et gebyr etter sats 8, tilsvarende kr.
7 800,- for Miljødirektoratets behandling av søknaden. Faktura ettersendes. Gebyret
forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.

Klageadgang
Vedtaket, herunder plassering i gebyrklasse, kan påklages av sakens parter eller andre med
rettslig klageinteresse. Klima- og miljødepartementet er klageinstans. Klagen må sendes
innen tre uker fra underretning om vedtak er kommet fram, eller fra klageren fikk eller
burde skaffet seg kjennskap til vedtaket. En eventuell klage skal angi hva det klages over
og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av
betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Miljødirektoratet.
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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.
Med visse begrensninger har partene rett til å se sakens dokumenter. Miljødirektoratet vil
gi nærmere opplysninger om dette på forespørsel. Vi vil også kunne gi øvrige opplysninger
om saksbehandlingsregler og annet av betydning for saken.
Miljødirektoratet vil sende kopi av dette brevet til berørte i saken i henhold til vedlagte
adresseliste.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent
Ingvild Marthinsen
seksjonsleder

Bjørn A. Christensen
sjefingeniør
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