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Vi viser til søknad datert 8. mai 2020.

Vedtak
Miljødirektoratet gir tillatelse til aktiviteter i forbindelse med disponering av rørledninger på
Ula/Gyda.
Maksimalt tillatt utslipp av stoff i gul underkategori 2 i forbindelse med aktivitetene er 0,45 kg.
Tillatelsen gis etter forurensningsloven § 11 jf. § 16, jf. HMS-forskriftene for petroleumsvirksomheten.
Aker BP skal betale et gebyr for Miljødirektoratets saksbehandling. Gebyret fastsettes til 33 300
kroner. Vedtaket om gebyr fastsettes med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-4.
Dersom Aker BP ikke tar i bruk tillatelsen eller deler av tillatelsen innen fire år, må operatøren
informere Miljødirektoratet om dette. Vi vil da vurdere om tillatelsen fortsatt skal gjelde, eller om
den skal endres eller trekkes tilbake.

Kort om bakgrunnen for saken
Operatørens søknad
Aker BP har søkt om tillatelse til aktiviteter i forbindelse med disponering av rørledninger på
Ula/Gyda.
Gydafeltet, som opereres av Repsol Norge AS, ble nedstengt 29 februar 2020. Når Gyda er stengt
ned, er to Aker BP-opererte rørledninger overflødige. Det ene røret er Gyda oljeeksportrør (GOEP)
som er 25 km langt. Røret er koblet til Ula Transport System 3,5 km sør for Ula gjennom Ula-Y. Den
andre røret er den 11 km lange nedgravde rørledningen mellom Gyda og Tambar (del av UGIP).
Røret ble brukt til gasstransport fram til 2014. Det ble da tatt ut av drift og frakoblet ved Tambar.
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Aker BP planlegger å starte første fase av arbeidet med rengjøring, frakobling og fjerning av rør i
august 2020. Arbeidet innebærer mindre forflytning/utgraving av masser samt bruk og utslipp av
gule og grønne kjemikalier. Utslipp av kjemikalier fra GOEP rørledning vil både slippes ut over tid
ved degradering av rør, og en mindre andel vil bli sluppet ut i 2020 ved fjerning av tilkoblingsrør for
GOEP mot Gyda. Fra UGIP rørledning vil det også bli et mindre utslipp av gule og grønne kjemikalier
i 2020 i forbindelse med fjerning av tilkoblingsrør for UGIP mot Gyda. Totalt søker Aker BP om
utslipp av omtrent 7 tonn stoff i grønn kategori, 2,5 tonn stoff i gul kategori og 0,45 kg stoff i gul
underkategori 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 forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerrak (Meld. St. 37 (2012–2013)).
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, med presiseringer og spesifikke krav, gjelder i tillegg til kravene i HMS-forskriftene for
petroleumsvirksomheten.

Miljødirektoratets vurdering
Begrunnelse for vedtaket
Miljødirektoratet har vedtatt å gi tillatelse til aktivitetene som Aker BP har søkt om. Etter vår
vurdering er aktiviteten miljømessig akseptabel med de vilkårene som vi stiller. Vi har lagt vekt på
at beste tilgjengelige teknikker vil bli benyttet for gjennomføring av aktivitetene.
Operatøren har ikke identifisert arter eller naturtyper av stor forvaltningsmessig interesse i
aktivitetens influensområde. Miljødirektoratet har heller ikke funnet data i havmiljo.no som tilsier
en annen konklusjon. Miljødirektoratet vurderer kunnskapsgrunnlaget til å være tilstrekkelig. Vi
finner også at aktiviteten ikke påvirker naturmangfold i nevneverdig grad, jf. naturmangfoldloven §
8. Det foretas derfor ingen vurdering av naturmangfoldloven §§ 9-10.

Bruk og utslipp av kjemikalier
Gul underkategori 2
Miljødirektoratet gir tillatelse til bruk og utslipp av stoff i gul underkategori 2.
Aker BP har søkt om tillatelse til bruk og utslipp av sporstoff i gul underkategori 2. Sporstoffet
planlegges brukt til å identifisere mulige lekkasjer i forbindelse med trykktest av en ny endeflens
ved Gyda. Det vil med tiden ruste hull i røret der sporstoffet er tilsatt, og det vil oppstå små lokale
utslipp. Miljødirektoratet legger derfor til grunn at alt sporstoff slippes til sjø over tid. Imidlertid er
mengdene omsøkt svært små (totalt 0,45 kg) og etter vår vurdering vil utslippet ikke gi uakseptable
miljømessige konsekvenser.
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Gul kategori
Miljødirektoratet gir tillatelse til utslipp av stoff i gul kategori. Dette er stoffer som er biologisk
nedbrytbare, har lav sannsynlighet for bioakkumulering og moderat til lav toksisitet for marine
organismer, jf. aktivitetsforskriften § 63. Vi forventer at tillatt utslipp av disse stoffene ikke gir
effekter av betydning i resipienten.
Stoff i grønn kategori
Miljødirektoratet gir tillatelse til utslipp av stoff i grønn kategori. Dette er stoff som utgjør liten
eller ingen miljøfare i marint miljø, jf. aktivitetsforskriften § 63.
Vi fastsetter ikke spesifikke utslippsbegrensninger for stoff i grønn kategori. Vi forventer at
utslippet i det omfang operatøren søker om ikke gir effekter av betydning i resipienten.
Forflytning av masser
Miljødirektoratet gir tillatelse til forflytning av potensielt forurensede masser som omsøkt.
Vi finner at behovet for flytting av forurensede masser på Ula/Gyda er tilstrekkelig begrunnet. Vi
har i vår vurdering også lagt vekt på at mengdene er små, med opptil 8 m3, og vi anser mulig
miljøpåvirkning fra disse operasjonene som begrenset.

Saksgang
Miljødirektoratet har behandlet søknaden i samsvar med forurensningsforskriften kapittel 36 om
behandling av tillatelser etter forurensningsloven.
Saken er ikke forhåndsvarslet fordi vedtaket er av mindre miljømessig betydning, jf. § 36-9 andre
ledd bokstav b.

Klagerett
Aker BP 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

Ingeborg Rønning
sjefingeniør
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