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Vedtak om tillatelse til bruk og utslipp av sporstoff på Balder
Vi viser til søknad fra Vår Energi om tillatelse til bruk og utslipp av sporstoff på Balder datert 23.
juni 2020.
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Vedtak

Miljødirektoratet gir tillatelse til bruk og utslipp av sporstoff på Balder som består av stoff i gul
underkategori 2 og grønn kategori. Tillatelsen er gitt på følgende vilkår:



Forbruk og utslipp av sporstoff skal ikke overstige 10,4 kg
Forbruk og utslipp av stoff i gul underkategori 2 skal ikke overskride 0,3 kg

Tillatelsen gjelder i tillegg til tillatelse til boring, produksjon og drift på Balder og Ringhorne.
Tillatelsen gis etter forurensingsloven § 11 jf. § 16.
Vår Energi skal betale et gebyr for Miljødirektoratets saksbehandling. Gebyret fastsettes til 9 900
kroner. Vedtaket om gebyr er gjort etter forurensningsforskriften § 39-4.
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Kort om bakgrunnen for saken

Vår Energi søker om bruk og utslipp av 10,4 kg sporstoff (RX-9022) på Balder. Forventet bruk og
utslipp av stoff i gul underkategori 2 er 0,3 kg. Resterende stoff i produktet er kategorisert som
grønt.
Sporstoffet er planlagt brukt for å undersøke mulige lekkasjepunkter på to gassløftstigerør som
følge av antatt brudd i ytre kappe av rørene. Det er ikke lokalisert hvor bruddet kan være og det er
derfor nødvendig å gjennomføre lekkasjedeteksjon for å sikre integriteten av stigerørene.
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Planlagt tidspunkt for gjennomføring av lekkasjetesting er tidligst 5. august 2020. Gjennomføringen
av lekkasjetesten er estimert til uke 1.

2.1

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. 20 (2019-2020) Helhetlig forvaltningsplaner for de norske havområdeneBarentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet og Nordsjøen og Skagerrak.
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.
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3.1

Miljødirektoratets vurdering
Begrunnelse for vedtaket

Saken er tilstrekkelig opplyst til at vedtak kan treffes (jf. forvaltningsloven). Vedtaket strider ikke
mot forvaltningsmålene i naturmangfoldloven §§ 4 og 5.

3.2
3.2.1

Begrunnelse for utvalgte vilkår og krav
Bruk og utslipp av kjemikalier (punkt x i tillatelsen)

Stoff i gul kategori
Gul underkategori 2.
Miljødirektoratet gir tillatelse til bruk og utslipp av stoff i gul underkategori 2 ut ifra et begrunnet
og dokumentert behov.
Totalt søker Vår Energi om bruk og utslipp av 0,3 kg stoff i gul underkategori 2. Utslippet i det
omfanget operatøren søker vil etter Miljødirektoratets vurdering utgjøre liten eller ingen miljøfare i
marint miljø.
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.
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4

Saksgang

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

4.1

Forhåndsvarsel og uttalelser

Søknaden er ikke forhåndsvarslet i henhold til forurensningsforskriften § 36-5 fordi vedtak om
tillatelse vil være av mindre miljømessig betydning, jf. § 36-7 b.
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Klagerett

Vår Energi og andre med rettslig klageinteresse kan klage på dette 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

Dette dokumentet er elektronisk godkjent
Ann Mari Vik Green
seksjonsleder

Mathilde Juel Lind
senioringeniør

Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.
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