Tillatelse etter forurensningsloven
for
undervannsaktivitet på Marulk
Eni Norge

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall
(forurensningsloven) av 13. mars 1981 nr. 6 § 40, jf. HMS-forskriftene for petroleumsvirksomheten. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad datert
27. mars 2015 og opplysninger som har kommet fram under behandlingen av søknaden.
Tillatelsen gjelder fra dags dato.
Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen fire 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:
Bransje:
Postadresse:

Eni Norge
Petroleumsvirksomhet
Postboks 101 Forus

Poststed:
Org.nummer (bedrift):

4064 STAVANGER
912726312

Saksnummer: 2013/5478
Opprinnelig tillatelse gitt:
29. mai 2015

Tillatelsesnummer i Forurensning: 2015.0310.T
Risikoklasse1 1
Endringsnummer: Sist endret: -

Hanne Marie Øren
seksjonssjef

1

Felt:
Lisensnummer:
Blokk:

Marulk
PL 122
6507/2

Tone Sørgård
sjefingeniør

Jf. forurensningsforskriften kapittel 39 om innkreving av gebyrer til statskassen for Miljødirektoratets
konsesjonsbehandling og kontroll av forurensende virksomhet med konsesjonsplikt
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Endringslogg
Endringsnummer
og dato
--

Gjeldende vilkår
(paragraf + fritekst)

Endring
(paragraf + fritekst)

Bakgrunn
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1

Aktiviteter som omfattes av tillatelsen

Tillatelsen gjelder beredskap mot akutt forurensning
Tillatelsen er begrenset av de rammene som framgår av søknaden og Plan for utbygging og
drift (PUD) godkjent 15. juli 2010. Dersom levetiden planlegges forlenget utover det som
er gitt i PUD, skal operatøren informere Miljødirektoratet slik at behovet for nye vilkår kan
vurderes.
Marulk er et gass- og kondensatfelt som produserer fra en bunnramme med to brønner.
Brønnstrømmen prosesseres på Norne-skipet. All planlagt bruk og utslipp av kjemikalier
knyttet til produksjon og drift av Marulk håndteres av Statoil, som er operatør for Norne,
og skal være dekket av Statoils tillatelse etter forurensningsloven.
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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

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.

2.3

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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Beredskap mot akutt forurensning

3.1

Miljørisiko- og beredskapsanalyser

Miljørisikoanalysene og beredskapsanalysene skal oppdateres ved vesentlige endringer som
påvirker beredskapssituasjonen eller minimum hvert 5. år. Oppdateringene skal også
inneholde en vurdering av om beste tilgjengelige teknikker er tatt i bruk for å redusere
miljørisikoen. Dokumentasjon om hvilke vurdering som er gjennomført skal kunne gjøres
tilgjengelig for Miljødirektoratet på forespørsel.
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3.2

Deteksjon av akutt forurensning

Akutt forurensning skal oppdages raskest mulig og senest innen 12 timer fra forurensningen
fant sted.

3.3
3.3.1

Kartlegging og undersøkelser i en tidlig fase av akutt forurensning
Kartlegging av forurensningen

Akutt forurensning skal kartlegges med hensyn til utbredelse, drivretning, utslippsmengde
og tykkelse på flaket. Kartleggingen skal i settes i gang snarest mulig etter at den akutte
forurensningen ble oppdaget. Operatørene skal ha tilfredsstillende teknisk utstyr og
rutiner, som sikrer at forurensningen kan kartlegges effektivt, uavhengig av sikt, lys og
værforhold og slik at de kan sette i verk optimale bekjempelsestiltak. Visuell observasjon
skal gjøres i henhold til Bonn agreement oil appearance code (BAOAC).

3.3.2

Kartlegging av sårbare naturressurser

Så snart som mulig etter at den akutte forurensningen er oppdaget, skal operatøren sikre
at kvalifisert personell setter i gang undersøkelser for å identifisere tilstedeværelsen av
sårbare naturressurser i utslippets drivretning. Resultatene skal også bidra til utarbeidelse
av oppdatert aksjonsplan og legges til grunn for oppfølgende miljøundersøkelser.
Miljørisikoanalysens beskrivelse av sårbare ressurser, skal ligge til grunn for miljøkartlegging.

3.4

Miljøundersøkelser

Undersøkelse skal settes i verk snarets mulig og senest innen 48 timer etter at
forurensningen er oppdaget. De skal bygge på kartleggingen av sårbare naturressurser som
skal være satt i gang i henhold til punkt 3.3.2. Virkningen av mekanisk bekjempelse
og/eller bruk av dispergerings- og strandrensemidler skal undersøkes – både med hensyn til
bekjempningsmetodens effektivitet og påvirkningen på biologiske ressurser.
Rapporten fra undersøkelsen skal sendes Kystverket og Miljødirektoratet.

3.5
3.5.1

Bekjempelse
Valg av bekjempelsesmetode

Ved valg av metode skal både mekaniske og kjemiske alternativer vurderes.
Tillatelsen omfatter ikke bruk av dispergeringsmidler. Dersom det likevel viser seg å være
et aktuelt tiltak under en aksjon skal det søkes om tillatelse fra Kystverket.
Operatøren skal ha dokumenterte rutiner for å vurdere, og eventuelt gjennomføre
beredskapstiltak også for mindre mengder utslipp av olje og ikke-vannløselige kjemikalier.
Operatøren skal ha dokumenterte rutiner for å vurdere, og eventuelt gjennomføre
beredskapstiltak for kondensat og andre petroleumsprodukter som danner tynne oljefilmer
på sjø.
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3.5.2

Bekjempelse på åpent hav

Operatøren skal ha barriere(r) for bekjempelse av akutt forurensning nær kilden.
Barrierene må være tilstrekkelig robuste slik at teknisk svikt i enkeltelementer i en
barriere ikke fører til teknisk svikt i neste barriere.
Første barriere (åpent hav) skal kunne håndtere den mengden forurensning som er
beregnet å tilflyte barrieren.
Ved mekanisk bekjempelse skal lagringskapasitet for oppsamlet olje være tilstrekkelig slik
at en optimal drift av aksjonen kan gjennomføres.

3.6

Beredskapsplaner og øvelser

Beredskapsplanen skal dokumentere hvilke beredskapsressurser som inngår, responstider
og ytelse og kapasitet i forhold til miljørisiko- og beredskapsanalysenes forutsetninger.
Aktuelle bekjempelsesmetoder skal være beskrevet i beredskapsplanen.
Planen skal omfatte deteksjon, kartlegging, vurdering av bekjempelse og miljøundersøkelser.
Operatøren skal, gjennom øvelser, verifisere at alle ytelseskravene er oppfylt, og at
beredskapsressursene som er forutsatt brukt er operative og tilgjengelige. Dokumentasjon
skal kunne fremlegges på forespørsel fra myndighetene.
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Rapportering til Miljødirektoratet

Krav til rapportering følger av styringsforskriften. Rapporteringen skal være i henhold til
Miljødirektoratets retningslinjer for rapportering fra petroleumsvirksomheten til havs.
Miljødirektoratets retningslinjer er lagt ut på www.Miljødirektoratet.no.
Eni skal sende Miljødirektoratet melding årlig, også dersom det ikke har vært noe akutt
forurensning eller annet som skal rapporteres i henhold til retningslinjene.

5

Overvåking av resipienten

Krav til overvåking av ytre miljø, er gitt i HMS-forskriftene for petroleumsvirksomheten.

6

Tilsyn

Operatøren plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne
bemyndiger, føre tilsyn med anleggene, jf. HMS-forskriftene for petroleumsvirksomheten.

