Tillatelse etter forurensningsloven
for
undervannsaktivitet på Rev
Repsol Norge AS
Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall
(forurensningsloven) av 13. mars 1981 nr. 6, § 11 jf. § 16, jf. HMS-forskriftene for
petroleumsvirksomheten, og endret i medhold av § 18. Krav til beredskap er gitt i medhold
av forurensningsloven § 40, jf. HMS-forskriftene for petroleumsvirksomheten. Tillatelsen er
gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad om samtykke til forlenget drift datert
1.4.2019 og tilleggsopplysninger som er oversendt 23.5.2019.
Tillatelsen gjelder fra 6.6.2019, og erstatter tillatelsen av 28.3.2012.
Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen ett år etter at
tillatelsen er trådt i kraft, skal operatøren sende Miljødirektoratet en redegjørelse for
planlagt aktivitet slik at vi kan vurdere å trekke tilbake eller endre tillatelsen.
Operatør og feltdata
Operatør:

Repsol Norge AS REV

Org.nr. til operatør:

812 729 322

Postadresse:

Postboks 649 Sentrum, 4003 Stavanger

Eies av:

Repsol Norge AS

Org.nr. til eier:

993 787 787

Lisensnummer:

PL 038C

Blokknummer:

15/12

Miljødirektoratets referanser
Saksnummer:

Anleggsnummer:

Tillatelsesnummer:

2019/482

0000.0085.01

2019.0450.T

Tillatelse gitt:

Sist endret:

Endring nr.:

22.12.2010

6.6.2019

2

Ingvild Marthinsen

Kjell A. Jødestøl

seksjonsleder

sjefingeniør
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Aktiviteter som omfattes av tillatelsen
Tillatelsen gjelder forurensning eller fare for forurensning fra følgende aktiviteter fra
undervannsinstallasjonen Rev.
•
•

produksjon og drift fra feltets reservoar med brønnstrøm som eksporteres til
Armadafeltet på britisk sokkel
normal drift og vedlikehold fra undervannsinstallasjon og rørledninger.

Utslipp til luft, vann og bruk og utslipp av kjemikalier reguleres i tillatelse for
Armadafeltet.

Generelle vilkår
2.1

Utslippsbegrensninger

Utslipp som ikke er uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i tillatelsen er omfattet i
den grad opplysninger om slike utslipp ble fremlagt i forbindelse med saksbehandlingen
eller må anses å ha vært kjent på annen måte da vedtaket ble truffet.

2.2

Overholdelse av grenseverdier

Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstider. Variasjoner i utslippene innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra det som følger av normal
drift i en slik grad at de kan føre til økt skade eller ulempe for miljøet.

2.3

Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig

All forurensning fra virksomheten, herunder avfall, utslipp til luft og til vann er uønsket.
Operatøren plikter å redusere utslippene så langt dette er mulig uten urimelige kostnader
selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser. Plikten omfatter også bruk av
kjemikalier og utslipp av komponenter det ikke uttrykkelig er satt grenser for.
Der utslippene er proporsjonale med aktivitetsnivået, skal eventuell reduksjon av
aktivitetsnivået medføre en tilsvarende reduksjon i utslippene.

2.4

Tiltak ved økt forurensningsfare

Operatøren plikter så langt som mulig å hindre at det oppstår forhold som kan føre til at
utslippsgrensene overskrides. Operatøren skal redusere eller innstille aktiviteten under
slike forhold, dersom det er nødvendig av hensyn til miljøet.
Operatøren skal så snart som mulig sende Miljødirektoratet opplysninger om endring av
betydning i risiko for akutt forurensning eller i forutsetningene for Miljødirektoratets
tillatelse, og iverksette korrigerende tiltak i henhold til HMS-forskriftene for
petroleumsvirksomheten.
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Forbruk og utslipp av kjemikalier
3.1

Generelle krav

Operatøren skal ha et system for substitusjon av kjemikalier. Det er tillatt å bytte fra et
handelsprodukt som spesifisert i søknaden til et annet produkt som er miljømessig likt eller
bedre. Miljøvurderingene skal dokumenteres og, endringene skal rapporteres i henhold til
HMS-forskriftene for petroleumsvirksomheten.

3.2

Krav til stoff i svart kategori

Tillatelsen omfatter ikke utslipp av kjemikalier som inneholder stoff i svart kategori.

3.3

Krav til stoff i rød kategori

Tillatelsen omfatter ikke bruk og utslipp av stoff i rød kategori.

3.4

Krav til stoff i gul kategori

Tillatelsen omfatter bruk og utslipp av stoff i gul kategori i det omfang som er nødvendig
for gjennomføring av de planlagte aktivitetene. Tillatelsen er ikke knyttet til bestemte
typer og mengder kjemikalier.
Det er ikke planlagt for utslipp av kjemikalier i gul kategori.

3.5

Krav til stoff i grønn kategori

Tillatelsen omfatter bruk og utslipp av stoff i grønn kategori i det omfang som er
nødvendig for gjennomføring av de planlagte aktivitetene. Tillatelsen er ikke knyttet til
bestemte typer og mengder kjemikalier.
Det er ikke planlagt for utslipp av kjemikalier i grønn kategori.

Injeksjon
Tillatelse omfatter ikke injeksjon.

Beredskap mot akutt forurensning
Krav til beredskap mot akutt forurensning er gitt i aktivitetsforskriften kapittel XIII, og krav
til deteksjon og kartlegging av akutt forurensning er gitt i aktivitetsforskriften § 57. Krav til
materiell som er planlagt brukt ved akutt forurensning er gitt i innretningsforskriften § 42.

5.1

Deteksjon av akutt forurensning

Akutt forurensning skal oppdages raskest mulig og senest innen 24 timer etter at
forurensningen fant sted fra ubemannet undervannsinnretning.

5.2

Valg av bekjempelsesmetode

Ved valg av metode skal både mekaniske og kjemiske alternativer være vurdert og
aktuelle bekjempelsesmetoder skal være beskrevet i beredskapsplanen.
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Basert på Revkondensatets egenskaper skal operatøren ha en dokumentert strategi for å
kunne fjerne kondensat fra sjøoverflaten ved fare for mulig miljøskade.

5.3

Bekjempelse på åpent hav

Innen 10 timer etter at forurensningen er oppdaget skal første tiltak for bekjempelse av
forurensningen være operativt. Fullt utbygd barriere på åpent hav skal være operativ så
lenge forurensningen er mulig å bekjempe.

Måling og beregning av utslipp. Rapportering til
Miljødirektoratet
6.1

Utslippskontroll

Operatøren skal måle og beregne utslipp til sjø og luft. For utslipp til sjø viser vi til
aktivitetsforskriften §§ 70 og 71.
Målinger og beregninger skal utføres slik at de blir representative for de faktiske
utslippene, og skal som et minimum omfatte
• komponenter som er uttrykkelig regulert gjennom grenseverdier i tillatelsen eller
forskrifter
• andre rapporteringspliktige komponenter, jf. Miljødirektoratets retningslinjer for
rapportering fra petroleumsvirksomheten til havs

6.2

Måle- og beregningsprogram

Operatøren skal ha et måle- og beregningsprogram som blant annet
• beskriver og begrunner valgte metoder og frekvenser for å bestemme utslipp
• beskriver de forskjellige trinnene som inngår i bestemmelsen av utslipp
(volumstrømmålinger, prøvetakinger, analyser og beregninger)
• beskriver rutiner for kvalitetssikring, inkludert deltakelse i ringtester og verifisering
av egne utslippsmålinger gjennom tredjepartskontroll
Ved utarbeidelse og oppdatering av programmet skal operatøren vurdere usikkerheten i
målinger og beregninger og søke å redusere denne mest mulig. Når løsninger velges, skal
utslippets betydning for miljøet, hva som er praktisk gjennomførbart, og kostnadene ved å
redusere usikkerheten vektlegges. De ulike usikkerhetsbidragene skal framgå.

6.3

Kvalitetssikring av målinger og beregninger

Operatøren skal kvalitetssikre målinger og beregninger av utslipp, blant annet ved
• å utføre prøvetaking og analyse etter Norsk Standard (NS). Hvis NS ikke finnes, kan
internasjonale standarder benyttes. Andre metoder kan aksepteres hvis det
dokumenteres at særlige hensyn tilsier det.
• å bruke akkrediterte laboratorier og tjenester når prøvetaking og analyse utføres av
eksterne
• å delta i ringtester for de parameterne som er regulert gjennom grenseverdier, og
som operatøren analyserer selv
• å verifisere egne målinger og analyser med tredjepartskontroll for de parameterne
som er regulert gjennom grenseverdier
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Rapportering til Miljødirektoratet
Krav til rapportering er gitt i styringsforskriften § 34. Rapporteringen skal følge Miljødirektoratets retningslinjer for rapportering fra petroleumsvirksomheten til havs
(publikasjon M-107).

Overvåking av resipienten
Krav til overvåking av ytre miljø er gitt i aktivitetsforskriften kapittel IX.

Utskifting av utstyr
Ved utskifting eller installering av utstyr som har betydning for utslipp til sjø og luft, skal
operatøren velge løsninger som anses som beste tilgjengelige teknologi (BAT) for å
motvirke forurensning.
Ved større utskiftinger og modifikasjoner skal operatøren sende informasjon til Miljødirektoratet. Vi vil da vurdere om det er nødvendig å endre tillatelsen.

Skifte av operatør
Ved skifte av operatør skal Miljødirektoratet varsles senest en måned før skiftet finner
sted.

