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Vedtak om endret tillatelse til klargjøring av rørledninger og
oppkobling før produksjon på Nova i PL 418, PL 378 og PL
248I
Vi viser til vår tillatelse til klargjøring av rørledning før produksjon på Nova, datert 18. juni
2019, og til Wintershall Dea Norge AS sin søknad om endring av denne datert 18. mars
2020. Endringen gjelder tillatelse til utslipp av 8367 kg MEG (grønn kategori) i forbindelse
med oppkobling av spooler og manifold mot havbunnsramme.

Vedtak
Miljødirektoratet gir Wintershall Dea endret tillatelse til utslipp av kjemikalier fra
klargjøring av rørledninger og oppkobling på Novafeltet i Nordsjøen. Endringen omfatter
bruk og utslipp av kjemikalier i grønn kategori fra oppkobling av spooler og manifold mot
havbunnsramme.
Tillatelsen er gitt etter forurensningsloven § 11 jf. § 16, jf. HMS-forskriftene for
petroleumsvirksomheten. Krav til beredskap mot akutt forurensning er gitt etter
forurensningsloven § 40, jf. HMS-forskriftene for petroleumsvirksomheten.
Unntak fra krav i HMS-forskriftene for petroleumsvirksomheten er gitt etter rammeforskriften § 70.
Operatør skal betale et gebyr for Miljødirektoratets saksbehandling. Gebyret fastsettes til
9 900 kroner. Vedtaket om gebyr er gjort etter forurensningsforskriften § 39-4.

Kort om bakgrunnen for saken
Nova-feltet ligger i Nordsjøen, ca. 120 kilometer nordvest for Bergen, 17 kilometer sørvest
for Gjøa-feltet og 50 kilometer nord for Troll-feltet.
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Wintershall Dea fikk 18. juni 2019 tillatelse til utslipp av kjemikalier og kjemikalieholdig
vann i forbindelse med klargjøring og oppkobling av rørledninger på Nova. Søknad om
endring gjelder ytterligere utslipp av MEG i forbindelse med oppkobling av spooler og
manifolden mot havbunnsramme. Operasjonen skal foregå i april 2020.
For ytterligere beskrivelse viser vi til operatørens søknad.
Tillatelsen gjelder i tillegg til kravene i HMS-forskriftene for petroleumsvirksomheten, med
de presiseringene og spesifikke kravene som følger av tillatelsen.

Saksgang
Miljødirektoratet behandler søknader i henhold til forurensningsforskriften kapittel 36 om
behandling av tillatelser etter forurensningsloven.
Søknaden er ikke forhåndsvarslet i henhold til forurensningsforskriften § 36-5
fordi vedtaket om omgjøring av eksisterende tillatelse vil være av mindre miljømessig
betydning, jf. § 36-7 b.

Miljødirektoratets vurderinger og begrunnelse for fastsatte krav
Ved avgjørelsen av om tillatelse skal gis og ved fastsetting av vilkår har Miljødirektoratet
vurdert de forurensningsmessige ulempene ved tiltaket opp mot de fordelene og ulempene
som tiltaket for øvrig vil medføre, slik forurensningsloven krever.

Bruk og utslipp av kjemikalier
Operatøren har plikt til å bytte ut helse- og miljøfarlige kjemikalier med mindre farlige
alternativer (jf. produktkontrolloven § 3a, substitusjonsplikt). Denne plikten gjelder alle
kjemikalier.
Miljødirektoratet forutsetter at operatøren legger vekt på å redusere behovet for kjemikalier i størst mulig grad i planleggingen av aktivitetene, blant annet gjennom valg av
materialer og løsninger for optimal dosering.
Kjemikalier skal være kategorisert i fargekategori ut fra stoffenes iboende økotoksikologiske egenskaper i henhold til aktivitetsforskriften § 63. Miljødirektoratets
regulering baseres i hovedsak på enkeltstoff og ikke på stoffblandinger (kjemikalier).
Miljødirektoratet setter normalt ikke spesifikke vilkår til bruk og utslipp av kjemikalier som
bare inneholder stoff i gul eller grønn kategori.
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Stoff som har akseptable miljøegenskaper (gul kategori), brytes relativt raskt ned i marint
miljø, og/eller viser lavt potensial for bioakkumulering og/eller er lite akutt giftige. En av
komponentene faller i gul underkategori 2, da det trolig brytes ned til stoffer som vil være
stabile i miljøet. Operatøren søkte opprinnelig om utslipp av 54,5 kg stoff i gul kategori og
194,5 kg i grønn kategori. Søknaden om endring medfører ytterligere utslipp av 8368 kg
stoff i grønn kategori. Miljødirektoratet fastsetter ikke utslippsgrenser for stoff i grønn
kategori, men vi forutsetter at forbruk og utslipp minimeres.
Miljødirektoratet legger til grunn at omsøkt mengde stoff i gul og grønn kategori er
nødvendig for å gjennomføre aktivitetene og at utslippet ikke er forventet å ha betydelige
effekter for miljøet. Stoff i gul og grønn kategori tillates derfor brukt og sluppet ut i tråd
med den opprinnelige søknaden og søknaden om endring. Mengde brukt og sluppet ut skal
minimeres.

Tilsyn
Miljødirektoratet vil føre tilsyn med at kravene som er gitt blir overholdt. Dette er blant
annet beskrevet i HMS-forskriftene for petroleumsvirksomheten.

Klageadgang
Wintershall 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.
Miljødirektoratet sender kopi av dette brevet med vedlegg til berørte i saken.

Hilsen
Miljødirektoratet
Dette dokumentet er elektronisk godkjent
Ann Mari Vik Green
seksjonsleder

Reidunn Stokke
sjefingeniør

Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.
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Kopi til:
Oljedirektoratet
Petroleumstilsynet
Fiskeridirektoratet
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