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Vedtak

Miljødirektoratet gir Neptune Energy Norge AS (Neptune) tillatelse til plassering av
steinmasser på havbunnen på Duva- og Gjøa-feltet.
Tillatelsen omfatter plassering av omtrent 45 000 tonn steinmasser, og det forutsettes av
steinmassene er rene. Dersom det underveis oppdages ansamlinger av sårbar bunnfauna i
større omfang enn det tidligere kartlegginger har avdekket, skal operatøren iverksette
tiltak for å minimere mulig påvirkning i disse områdene. Operatøren skal gjennomføre
inspeksjoner underveis.
Tillatelsen er gitt etter forurensningsloven § 11 jf. § 16, jf. HMS-forskriftene for
petroleumsvirksomheten.
Neptune skal betale et gebyr for Miljødirektoratets saksbehandling. Gebyret fastsettes til 9
800 kroner. Vedtaket om gebyr er gjort etter forurensningsforskriften § 39-4.
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Operatørens søknad

Neptune søker om tillatelse til plassering av om lag 45 000 tonn steinmasser på havbunnen.
Steinmassene er stein/grus i størrelsen 1" til 3" (ca. 2,5-7,5 cm).
Steinmassene skal plasseres for å gi godt fundament og forenkle installasjon av utstyr som
skal plasseres på havbunnen i forbindelse med utbygging av Duva-feltet og Gjøa P1, samt
for å beskytte utstyret for tråling og eventuelt fallende gjenstander. På både Duva og Gjøa
P1 skal det installeres en havbunnsramme, som senere blir tilkoblet installasjonen på Gjøa
med rørledninger og kontrollkabler.
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Operasjonene er planlagt startet opp 1. oktober 2019 og pågå til ut februar 2020.
Steindumpingen er planlagt gjennomført med et fartøy med dynamisk posisjonering.
Neptune har kartlagt havbunnen i området hvor innretningene skal plasseres og
steindumpingen forgå. Bunnsedimentene består hovedsakelig av bløt sandholdig leire/silt
med enkelte forekomster av grovere sedimenter og grus samt noen større steiner. Det er
ikke funnet koraller eller svampansamlinger som er definert som sårbare i henhold til
OSPAR sine kriterier. Det er kun funnet spredte forekomster (enkeltindivider) av svamp.
Neptune opplyser at det vil bli utført inspeksjoner underveis.
For ytterligere beskrivelse viser vi til operatørens søknad.
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Miljødirektoratets vurdering

Ved avgjørelsen av om tillatelse skal gis og ved fastsetting av vilkår har Miljødirektoratet
lagt vekt på å vurdere de forurensningsmessige ulempene ved tiltaket opp mot de fordelene og ulempene som tiltaket for øvrig vil medføre, slik forurensningsloven krever.
Vurderingene er basert på opplysninger i operatørens søknad.
Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8—10 er lagt til grunn som retningslinjer ved
vurderingen etter forurensningsloven. Vi vurderer at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig,
jf. naturmangfoldloven § 8, og at aktiviteten eller samlet belastning i området ikke strider
mot forvaltningsmålene i naturmangfoldloven § 4 og 5.

Begrunnelse for fastsatte krav
Miljødirektoratet gir tillatelse til plassering av steinmasser på havbunnen ved Duva- og
Gjøa (P1) feltene i henhold til operatørens søknad. Miljødirektoratet vurderer at
plasseringen av steinmasser på havbunnen slik Neptune har planlagt ikke vil medføre
negative miljøkonsekvenser av betydning, forutsatt at steinmassene er rene og at det ikke
oppdages ansamlinger av sårbar bunnfauna i større omfang enn det tidligere kartlegginger
har avdekket.
Neptune skal gjennomføre inspeksjoner underveis for å verifisere at arbeidet blir utført i
henhold til plan, og iverksette tiltak for å minimere mulig påvirkning dersom det oppdages
sårbar bunnfauna i større omfang enn tidligere avdekket.
Det er planlagt for plassering av omlag 45 000 tonn steinmasser. Dersom det blir behov for
plassering av større mengder steinmasser enn dette skal Miljødirektoratet informeres.
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Saksgang

Miljødirektoratet behandler søknader i samsvar med forurensningsforskriften kapittel 36
om behandling av tillatelser etter forurensningsloven.
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Søknaden er ikke forhåndsvarslet i henhold til forurensningsforskriften § 36-5 fordi tiltaket
er vurdert å være av mindre miljømessig betydning. Vurderingen om mindre miljømessig
betydning er basert på at berørt areal har begrenset utstrekning samt at operatøren
planlegger å plassere steinen i områder der det ikke er sårbare miljøverdier.
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Klagerett

Neptune 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.
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