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Vedtak om endret tillatelse til utslipp av væske fra
rørledninger på Njord-feltet
Vi viser til søknad datert 9. juli 2019, samt Miljødirektoratets vedtak datert 24. april 2019
og 28. mai 2019.
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Vedtak

Miljødirektoratet endrer Equinor Energy AS sin tillatelse til utslipp av væske fra
rørledninger på Njord. Tillatelsen omfatter plugging og fjerning av rørene UK-18-0009B og
UK-21-8501, samt utslipp av inntil 50 liter MEG og inntil 16 liter olje.
Tillatelsen gjelder fra 10. juli 2019 og må tas i bruk innen et år.
Tillatelsen er gitt etter forurensningsloven § 11 og endret i henhold til § 18, jf. HMSforskriftene for petroleumsvirksomheten.
Equinor Energy AS skal betale et gebyr for Miljødirektoratets saksbehandling. Gebyret
fastsettes til 9800 kroner. Vedtaket om gebyr er gjort etter forurensningsforskriften § 39-4.
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Kort om bakgrunnen for saken

2.1 Operatørens søknad
Equinor Energy har tidligere søkt om, og fått tillatelse til, utslipp av inntil 1300 liter
monoetylenglykol (MEG) og inntil 25 liter uprosessert råolje fra det fleksible stigerøret UK18-0009B, som skal fjernes i forbindelse med levetidsforlengelsen til Njord. I ettertid har
imidlertid materialprøver avdekket at levetiden til oljeeksportrøret UK-21-8501 (OER) har
utløpt og at også dette røret må fjernes. Equinor søker derfor om også fjerning av OER skal
omfattes av tillatelsen.
Det vil forekomme utslipp av olje i forbindelse med fjerning av begge rør, samt utslipp av
MEG i forbindelse med fjerning av UK-18-0009B. Utslippsestimatene er imidlertid redusert
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sammenliknet med opprinnelig søknad, fordi Equinor har funnet frem til en ny type plugg
som gjør at innvendig trykk i rørene kan utliknes på vei opp til overflaten.

2.2 Rettslig utgangspunkt
Overordnede rammer for petroleumsvirksomheten er gitt i stortingsmeldinger om
regjeringens miljøvernpolitikk og om petroleumsvirksomhet. I denne saken har vi lagt til
grunn rammene som er gitt i St.meld. nr. 37 (2008-2009) og St.meld. nr. 35 (2016-2017).
I vår behandling av søknaden er prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-10 lagt til grunn.
Forvaltningsmålene i naturmangfoldloven §§ 4 og 5 legger rammer for å sikre at naturmangfoldet blir ivaretatt.
Tillatelsen gjelder i tillegg til kravene i HMS-forskriftene for petroleumsvirksomheten, med
de presiseringene og spesifikke kravene som følger av tillatelsen.
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Miljødirektoratets vurdering

3.1 Begrunnelse for vedtaket
Miljødirektoratet endrer tillatelsen til utslipp av væske fra rørledninger på Njord-feltet,
slik at fjerning av både UK-18-0009B og UK-21-8501 er omfattet. Equinor skal plugge begge
rørene, slik at utslipp av MEG og uprosessert råolje begrenses, og bringe rørene til land for
tømming på mottaksanlegg på Vestbase i Kristiansund. Vi forventer at Equinor etablerer
rutiner for arbeidet og bruker avbøtende tiltak for å minimere oppvirvling av forurenset
sediment, i tråd med vårt vedtak av 24. april 2019 om aktivitet i forurenset område på
Njord.
Vi mener at aktiviteten er av miljømessig liten betydning, fordi utslipp av MEG og råolje
blir mindre enn opprinnelig estimert, slik at aktiviteten medfører lavere miljøbelastning
enn opprinnelig antatt.

3.2 Utslipp av stoff i grønn kategori
Miljødirektoratet gir tillatelse til utslipp av stoff i grønn kategori som omsøkt. Dette er
stoff som utgjør liten eller ingen miljøfare i marint miljø, jf. aktivitetsforskriften § 63,
derfor fastsetter vi ikke spesifikke utslippsbegrensninger for stoffene.
Equinor opplyser at nye estimater for utslipp på 50 liter MEG, mens opprinnelig estimat var
1300 liter. Utslippet vil derfor medføre lavere miljøbelastning enn opprinnelig antatt.

3.3 Utslipp av olje til sjø fra fleksible stigerør
Miljødirektoratet gir tillatelse til utslipp av inntil 16 liter olje i forbindelse med fjerning av
rørene UK-18-0009B og UK-21-8501. Utslippet blir mindre enn først antatt (opprinnelig
estimat var 25 liter), slik at utslippet vil medføre lavere miljøbelastning enn forventet.
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5

Saksgang

Miljødirektoratet behandler søknader i samsvar med forurensningsforskriften kapittel 36
om behandling av tillatelser etter forurensningsloven.

5.1

Forhåndsvarsel

Saken er ikke forhåndsvarslet i samsvar med forurensningsforskriften § 36-5, fordi
endringen av tillatelsen er av mindre miljømessig betydning, jf. forurensningsforskriften §
36-9 andre ledd punkt b.
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Klagerett

Equinor Energy AS og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket, inkludert
gebyrsatsen, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes, og andre
opplysninger som kan ha betydning for saken bør komme fram.
Klagen sendes til Miljødirektoratet innen tre uker fra dette brevet ble mottatt.
En klage fører ikke automatisk til at gjennomføringen av vedtaket utsettes. Miljødirektoratet eller Klima- og miljødepartementet kan beslutte at vedtaket ikke skal
gjennomføres før klagefristen er ute eller klagen er avgjort.
Miljødirektoratet sender kopi av dette brevet med vedlegg til berørte i saken.

Hilsen
Miljødirektoratet
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seksjonsleder
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