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Vedtak om tillatelse til bruk og utslipp fra sandblåsing på Valhall
Vi viser til søknad fra Aker BP om tillatelse til bruk og utslipp av bruk og utslipp av
blåsesand og utslipp av malingrester på Valhall datert 18. november 2020.
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Vedtak

Miljødirektoratet gir Aker BP tillatelse til bruk og utslipp av blåsesand i grønn kategori og
utslipp av maling på Valhall på følgende vilkår:



Bruk og utslipp av blåsesanden GMA Garnet skal ikke overskride henholdsvis 14,2
og 2,13 tonn.
Utslipp av maling skal ikke overskride 41,5 kg

Stoffmengdene nevnt over, gjelder i tillegg til forbruket og utslippet som gitt i tillatelsen
til produksjon og drift på Valhall.
Tillatelsen gis etter forurensningsloven § 11 jf. § 16.
Aker BP skal betale et gebyr for Miljødirektoratets saksbehandling. Gebyret fastsettes til kr
10 100. Vedtaket om gebyr gjøres etter forurensningsforskriften § 39-4.
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Kort om bakgrunnen for saken

Aker BP har et pågående program for fjerning av gamle innretninger på Valhall og skal nå
forberede fjerning av DP og PCP plattformene. Plattformene skal fjernes ved å benytte et
to-skrogs tungløftfartøy hvor hele topside-innretningene løftes av. For å kunne feste
løftebracketter på jacket leggene må maling fjernes ved sandblåsing. Det er estimert at
cirka 85-95% av malingen vil bli samlet opp ved bruk av presenningstelt med tett underlag,
sidevegger og samt at nedfall av blåsesand og malingrester vil bli sugd opp til
oppsamlingstanker. Arealet som skal sandblåses er beregnet til 43 m2 på DP og 38 m2 på
PCP.
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Aker BP søker derfor om tillatelse til bruk og utslipp av henholdsvis 14,2 og 2,13 tonn
blåsesand av typen GMA Garnet og utslipp av 41,5 kg maling. Blåsesanden er kategorisert
som stoff i grønn kategori og malingen inneholder tungmetaller og isocyanater.
Operasjonen er planlagt utført i løpet av perioden februar til juni 2021.

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 forvaltningsplanen for Nordsjøen.
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 HMSforskriftene for petroleumsvirksomheten.
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3.1

Miljødirektoratets vurdering
Begrunnelse for vedtaket

Miljødirektoratet gir tillatelse til bruk og utslipp av blåsesand og utslipp av maling på
Valhall.
Utslipp av maling og blåsesand er vanskelig å unngå og aktiviteten er nødvendig å
gjennomføre. Vi forventer at utslippet i det omfanget operatøren har søkt om ikke vil ha
betydelige negative miljøpåvirkninger.
Saken er tilstrekkelig opplyst til at vedtak kan treffes (jf. forvaltningsloven). Vedtaket
strider ikke mot forvaltningsmålene i NML §§ 4 og 5.
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Saksgang

Søknaden er ikke forhåndsvarslet i henhold til forurensningsforskriften § 36-7a da
aktiviteten er av mindre miljømessig betydning.
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Klagerett

Operatøren 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.
Miljødirektoratet sender kopi av dette brevet med vedlegg til berørte i saken.
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Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent
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