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Vedtak om tillatelse til bruk av oljesporstoff i brønn 6507/7A-30D på Heidrun
Miljødirektoratet gir tillatelse til bruk av sporstoff i svart kategori forbindelse med
komplettering av brønn 6507/7-A-30D på Heidrun.
Equinor skal betale et gebyr på kr. 5 300,- for Miljødirektoratets behandling av
søknaden. Vedtaket kan påklages til Miljøverndepartementet innen 3 uker.
Vi viser til søknad fra Equinor ASA (Equinor) datert 11. juli 2018 om tillatelse etter
forurensningsloven til bruk av sporstoff i svart kategori på Heidrun.

Bakgrunn
Statoil ASA fikk i november 2015 innvilget tillatelse til bruk av 315 gram svart oljesporstoff
av typen RTGO-003/005 i brønn 6507/7-A-5 på Heidrun. Det viste seg imidlertid at
forutsetningen for bruk av sporstoffet likevel ikke var tilstede, og det ble derfor ikke brukt
i denne brønnen.
Equinor har nå kommet til at det samme sporstoffet vil kunne være egnet til bruk i en
annen brønn som etter planen skal kompletteres i midten av august 2018. Equinor søker
derfor å bruke samme mengde av det samme sporstoffet i denne brønnen.
Sporstoffanalysen forventes å gi verdifull informasjon og bekreftelse på at brønnen blir
renset opp og at det produseres fra hele reservoaret.
De omsøkte sporstoffene er klassifisert i svart kategori pga. at de er bioakkumulerbare,
giftige for alger og ikke nedbrytbare. Sporstoffene vil følge oljefasen og dermed ikke gå til
utslipp til sjø. Det finnes ifølge søknaden ikke produkter med bedre miljøklassifisering som
vil kunne benyttes til denne typen undersøkelser.
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Saksgang
Miljødirektoratet behandler søknader i henhold til forurensningsforskriften kapittel 36 om
behandling av tillatelser etter forurensningsloven.
Søknaden fra Equinor 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
Miljødirektoratet gir kun unntaksvis tillatelse til bruk og utslipp av kjemikalier med innhold
av stoff i svart kategori. Dette er stoff som er lite nedbrytbare og samtidig viser høyt
potensial for bioakkumulering eller har høy akutt giftighet. For å sikre fokus på
substitusjon av disse kjemikaliene regulerer Miljødirektoratet kjemikalier i svart kategori
på produktnivå.
Miljødirektoratet ga i 2015 tillatelse til å benytte samme mengde av de samme
sporstoffene i brønn 6507/7-A-5 på Heidrun, men disse undersøkelsene ble aldri
gjennomført.
Sporstoffundersøkelsen i brønn 6507/7-A-30D forventes å gi verdifull informasjon om
produksjonsforholdene i brønnen og det finnes ifølge operatøren ikke alternative produkter
med bedre miljøegenskaper. Vi konstaterer ut fra dette at det foreligger tungtveiende
grunner til å gjennomføre sporstoffundersøkelsene som beskrevet i søknaden. Det omsøkte
forbruket av oljeløselige sporstoff i svart kategori er dessuten lite og forventes ikke å
utgjøre noen miljørisiko av betydning, siden sporstoffet vil følge oljefasen og dermed ikke
bli sluppet ut til sjø.
Miljødirektoratet finner fra dette å kunne tillate det omsøkte forbruket av sporstoff i svart
kategori i brønn 6507/7-A-30D. Vi legger til grunn at undersøkelsen vil bli gjennomført i
løpet av høsten 2018 som beskrevet i søknaden. Forbruket av sporstoff skal rapporteres på
vanlig måte i årsrapporten for 2018.

Vedtak
Miljødirektoratet gir tillatelse til bruk av inntil 315 gram oljeløselig sporstoff i svart
kategori i forbindelse med planlagt komplettering av brønn 6507/7–A-30D på Heidrun.
Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 11, jf. § 16, jf. også
aktivitetsforskriften § 66.
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Tabell 1: Tillatt forbruk og utslipp av kjemikalier med stoff i svart kategori
Handelsprodukt

RGTO-003

RGTO-005

Funksjon og spesifikt
bruksområde
Oljesporstoff,
komplettering av brønn
6507/7-A-30D
Oljesporstoff,
komplettering av brønn
6507/7-A-30D

Maksimalt forbruk
Maksimalt utslipp
stoff i svart kategori stoff i svart kategori
(kg)
(kg)
0,21

0

0,105

0

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 9, tilsvarende kr.
5 300,- 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.
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.
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent
Ingvild Marthinsen
seksjonsleder

Bjørn A. Christensen
sjefingeniør
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