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Endret tillatelse etter forurensningsloven for utslipp av kjemikalier og
avløpsvann i sjøprøvefasen til NJORD A i Halsnøyfjorden
Statsforvalteren i Vestland endrer Aker Solutions AS sin utslippstillatelse til inntil 12 000 liter
brannskum av typen RE-HEALINGTM RF1-AG, 1% skumkonsentrat og urenset avløpsvann
fra inntil 160 personer under sjøprøvefasen for plattformen Njord A. Utslippene er planlagt
over 4 uker i Halsnøyfjorden, Kvinnherad kommune tidlig i 2022.
Endring av tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 18.
Vi viser til søknad om endring av tillatelse fra Aker Solutions AS mottatt 5. november 2021.

Om saken

Aker Solutions AS fikk tillatelse fra Statsforvalteren til utslipp av kjemikalie og urenset avløpsvann i
Halsnøyfjorden 8. juli 2021, og endring av tillatelse 27. august 2021. Det ble søkt om ny endring 5.
november 2021. Endringene som omsøkes er de samme mengdene som ble beskrevet i første
søknad, men disse ble minimert etter mottatt søknad på grunn av koronasituasjonen. De omsøkte
økte utslippsmengdene og forholdene rundt sjøprøvefasen er de samme som ble sendt til uttale hos
høringspartene for opprinnelig søknad den 18. mai 2021.
Equinor har besluttet å øke ferdigstillelsesgraden for plattformen ved kai, og deretter gjennomføre
sjøprøver i Halsnøyfjorden tidlig i 2022. Det er også besluttet å gå tilbake til opprinnelig omfang for
sjøprøver med fullskala delugetest og utlegging av 8 anker for test av ankervinsjer og nødforhaling.
Sjøprøvefasen vil bli på ca. 4 uker, og behovet for utslipp av brannskumkonsentrat øker fra 5 000 til
12 000 liter. Fast driftsbemanning om bord blir fortsatt omtrent 50 personer, pluss et varierende
antall prosjektpersonell som fraktes ut og inn med skyssbåt daglig. Sistnevnte vil også benytte seg av
toalettfasiliteter om bord gjennom arbeidsdagen. Maksimal total bemanning er begrenset til 160
personer, på grunn av kapasiteten til redningsflåte.
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Det vil bli kjørt en rekke tester med brannslukking over en periode på ca. 3 uker, hvor hver test vil
pågå i ca. 5 minutter. Forbruk av skumkonsentrat for de største testene vil være 779 l/min, og totalt
forbruk av sjøvann er beregnet til 920 m3.

Statsforvalterens begrunnelse for endret tillatelse

Statsforvalteren har hjemmel til å endre tillatelser etter forurensningsloven § 18. Vi vurderer at de
omsøkte endringene vil medføre akseptabel miljørisiko.
Ettersom det er de samme forholdene som er til stede for endringen som det som var ute på høring
18. mai 2021, vurderer Statsforvalteren at søknad om endring ikke må ut på ny høring.
Fiskeridirektoratet skrev i sin uttale av 9. juni 2021 at de ikke hadde merknad til utslipp av
brannskum og avløpsvann i en kort testperiode på 1 måned. Statsforvalteren hørte med Bergens
Sjøfartsmuseum igjen 25. november 2021 ettersom det skal brukes ankere, men de opprettholder
uttalen gitt tidligere i saken.
Statsforvalteren legger til grunn samme vurderinger som opprinnelig tillatelse gitt 8. juli 2021. Vi
vurderer at den økte mengden brannskum fremdeles vil ha en neglisjerbar miljøeffekt etter
utvanning fordi produktet brytes hurtig ned i sjøen. Vi vurderer også at økte mengder urenset
avløpsvann ikke vil ha en stor betydning for resipienten ettersom det fremdeles vil være inntil 50
personer i det faste driftspersonellet. Det er estimert en total toppbemanning på 160 personer, men
disse inkluderer prosjektpersonell som fraktes ut og inn med skyssbåt daglig, og som derfor ikke vil
bruke toalettfasilitetene i like stor grad som det faste driftspersonellet.

Vedtak

Statsforvalteren gir endret tillatelse hjemlet i forurensningsloven § 18. Tillatelsen er gitt på spesifikke
vilkår som er listet opp i eget vedlegg.
Ramme for tillatelsen er ved planlagt toppbemanning på 160 personer, hvorav 50 er fast
driftspersonell om bord på plattformen, og utslipp av maksimalt 12 000 liter RE-HEALINGTM RF1-AG,
1% Foam Concentrate.

Gebyr for saksbehandling

Statsforvalteren tar gebyr for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven.
På bakgrunn av Statsforvalterens ressursbruk i saken, ilegger vi gebyr etter sats 9, 7 000 kroner, for
endring av tillatelsen, jf. forurensningsforskriften § 39-3, jf. § 39-4.
Faktura blir sendt fra Miljødirektoratet. Se forurensningsforskriften kapittel 39 for mer informasjon
om saksbehandlingsgebyret.

Endring og omgjøring

Aker Solutions AS plikter å unngå unødvendig forurensning, jf. forurensingsloven § 7. Dersom det
viser seg at forurensningsforholdene endrer seg, kan Statsforvalteren med hjemmel i
forurensningsloven § 18, endre vilkår i tillatelsen og sette nye vilkår, og om nødvendig trekke
tillatelsen tilbake. Endringer skal være basert på skriftlig saksbehandling og en forsvarlig utredning
av saken. En eventuell endringssøknad må derfor foreligge i god tid før endring ønskes gjennomført.
At det er gitt tillatelse til forurensning ekskluderer ikke erstatningsansvar for skade, ulemper eller
tap forårsaket av forurensningen, jf. forurensningsloven § 56.

Side: 3/3

Brudd på utslippstillatelsen er straffbart etter forurensningsloven §§ 78 og 79. Også brudd på krav
som følger direkte av forurensningsloven og produktkontrolloven, samt forskrifter fastsatt i medhold
av disse lovene, er straffbart.

Rett til å klage

Dere har fått endret tillatelse til forurensende virksomhet i Halsnøyfjorden. Dersom det likevel skulle
være noe dere ønsker å klage på, inkludert vedtaket om gebyrsats, kan klagen rettes til
Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er tre uker etter at dere har mottatt
dette brevet. Klagen bør være skriftlig begrunnet, og den skal sendes til Statsforvalteren i Vestland.
Med hilsen
Magne Nesse
senioringeniør

Ragnhild Austbø Kjønsøy
rådgiver
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Endret tillatelse etter forurensningsloven for utslipp av kjemikalier og
avløpsvann i sjøprøvefasen til NJORD A i Halsnøyfjorden
Statsforvalteren i Vestland endrer Aker Solutions AS sin tillatelse til utslipp av inntil 5 000
liter brannskum av typen RE-HEALINGTM RF1-AG, 1% skumkonsentrat og urenset avløpsvann
fra inntil 50 personer under sjøprøvefasen for plattformen Njord A. Utslippene er planlagt i
Halsnøyfjorden, Kvinnherad kommune i perioden ca. 1.– 15. oktober 2021.
Endring av tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 18.
Vi viser til e-post fra Aker Solutions AS om endring av tidsperiode for tiltak fra 31. juli – 15. august til
1. – 15. oktober 2021.

Om saken
Aker Solutions AS fikk tillatelse fra Statsforvalteren til utslipp av kjemikalie og urenset avløpsvann i
Halsnøyfjorden 8. juli 2021. Omsøkt endring er kun forskyving av tidsperiode for gjennomføring,
estimert til å være 1.-15. oktober 2021.

Statsforvalterens begrunnelse for endret tillatelse
Statsforvalteren har hjemmel til å endre tillatelser etter forurensningsloven § 18. Vi vurderer at
endring av tidsperiode ikke påvirker begrunnelsen gitt for opprinnelig tillatelse.

Vedtak
Statsforvalteren gir endret tillatelse hjemlet i forurensningsloven § 18. Tillatelsen er gitt på spesifikke
vilkår som er listet opp i eget vedlegg.
Ramme for tillatelsen er ved planlagt toppbemanning på 50 personer og utslipp av maksimalt 5000
liter RE-HEALINGTM RF1-AG, 1% Foam Concentrate.
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Gebyr for saksbehandling
Statsforvalteren tar gebyr for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven.
På bakgrunn av Statsforvalterens ressursbruk i saken, ilegger vi gebyr etter sats 9, 6 800 kroner, for
endring av tillatelsen, jf. forurensningsforskriften § 39-3, jf. § 39-4.
Faktura blir sendt fra Miljødirektoratet. Se forurensningsforskriften kapittel 39 for mer informasjon
om saksbehandlingsgebyret.

Endring og omgjøring
Aker Solutions AS plikter å unngå unødvendig forurensning, jf. forurensingsloven § 7. Dersom det
viser seg at forurensningsforholdene endrer seg, kan Statsforvalteren med hjemmel i
forurensningsloven § 18, endre vilkår i tillatelsen og sette nye vilkår, og om nødvendig trekke
tillatelsen tilbake. Endringer skal være basert på skriftlig saksbehandling og en forsvarlig utredning
av saken. En eventuell endringssøknad må derfor foreligge i god tid før endring ønskes gjennomført.
At det er gitt tillatelse til forurensning ekskluderer ikke erstatningsansvar for skade, ulemper eller
tap forårsaket av forurensningen, jf. forurensningsloven § 56.
Brudd på utslippstillatelsen er straffbart etter forurensningsloven §§ 78 og 79. Også brudd på krav
som følger direkte av forurensningsloven og produktkontrolloven, samt forskrifter fastsatt i medhold
av disse lovene, er straffbart.

Rett til å klage
Dere har fått endret tillatelse til forurensende virksomhet i Halsnøyfjorden. Dersom det likevel skulle
være noe dere ønsker å klage på, inkludert vedtaket om gebyrsats, kan klagen rettes til
Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er tre uker etter at dere har mottatt
dette brevet. Klagen bør være skriftlig begrunnet, og den skal sendes til Statsforvalteren i Vestland.
Med hilsen
Magne Nesse
senioringeniør

Ragnhild Austbø Kjønsøy
rådgiver
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NJORD A plattformen. Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av
kjemikalier og avløpsvann i sjøprøvefase i Halsnøyfjorden
Statsforvalteren i Vestland gir Aker Solutions AS tillatelse til utslipp av inntil 5 000 liter
brannskum av typen RE-HEALINGTM RF1-AG, 1% skumkonsentrat og urenset avløpsvann fra
inntil 50 personer under sjøprøvefasen for plattformen Njord A. Utslippene er planlagt i
Halsnøyfjorden, Kvinnherad kommune i perioden ca. 31. juli – 15. august 2021.
Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 11, jf. § 16. Vilkår for tillatelsen er gitt i
vedlegg.
Vi viser til søknad fra Aker Solutions AS (Kværner AS) datert 9. mars 2021 og annen korrespondanse
og dokumenter i saken om utslipp av brannskum og urenset avløpsvann i Halsnøyfjorden.
Søknadens innhold
Equinors bore- og produksjonsplattform Njord A har siden høsten 2016 gjennomgått større
ombygginger og oppgraderinger ved Aker Solutions veft på Stord. I løpet av sommeren 2021 skal det
gjennomføres sjøprøver i Halsnøyfjorden (figur 1) over en periode på omtrent 2 uker før den slepes
ut og installeres på Haltenbanken. Plattformen vil gjennom hele sjøprøvefasen ha en
driftsbemanning på ca. 40 – 50 personer, som vil innkvarteres om bord. Aker Solutions søker
Statsforvalteren om tillatelse etter forurensningsloven for midlertidig utslipp av brannskum og
urenset avløpsvann i perioden ca. 31. juli til 15. august 2021.
Plattformen vil holdes i posisjon av 4 taubåter mens det blir gjennomført krengeprøve og testing av
livbåter, sjøvanns- og brannvannspumper. Havdybde ved lokasjonen er omtrent 360 m. Det var
opprinnelig planlagt å gjennomføre sjøprøvefasen i fire uker og gjøre omfattende tester av
brannslukkesystemet, men dette ble utsatt til etter offshore installasjon. Det var planlagt å holde
plattformen i ro med ankere på sjøbunn den siste perioden, men dette utgikk og sjøprøvefasen er nå
forkortet med to uker og resulterer i mindre mengder utslipp enn først antatt. Statsforvalteren ble
orientert om tiltakets reduserte omfang 21. juni 2021.
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Figur 1 Øverst: Plassering av Njord A under sjøprøvefasen. Lokasjonen er akkurat innenfor Kvinnherad kommune,
nær grensen til Vindafjord kommune. Nederst: dybdekart. Kart hentet fra kystinfo.no.

Avløpsvann

Utslipp av urenset avløpsvann fra bostedskvarteret omfatter toalett/dusj, kjøkken og vaskeri.
Maksimal bemanning på plattformen vil være 50 personer. Avløpsvannet vil føres via provisorisk
avløpsslange til sjø med utløp på omtrent 10 meters dybde. Det permanente avløpssystemet har
utløp på ca. 19 m dybde og kan ikke benyttes ettersom plattformen hovedsakelig vil ligge med en
dypgang på 16 meter i sjøprøvefasen over to uker.
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Brannslukkeskum

I forbindelse med uttesting av skum-slokkeanleggene for helikopterdekket skal det anvendes
maksimalt 5000 liter RE-HEALINGTM RF1-AG, 1% Foam Concentrate som blandes ut i sjøvann til en
konsentrasjon på 1,3 %. Brannskummet er fluorfritt og ifølge leverandør 100 % nedbrytbart innen 2
måneder. Det har et biokjemisk oksygenforbruk på 64 000 mg/l. For testing av slukkeanleggene for
helikopterdekket kreves 93 l/min. Hver test vil pågå i ca. 5 minutter. Totalt maksimalt forbruk av
sjøvann er beregnet til ca. 385 m3.
Aker Solutions ser ingen mulighet for å samle opp igjen brannskummet og vurderer utslippene av
både avløpsvann og brannskum som akseptable i forhold til plassering og utslippets omfang etter
naturmangfoldsloven kapittel II, bærekraftig bruk. Utslippene vurderes også som akseptable etter
vannforskriften. Området har ca. 360 m vanndyp, ligger i krysningspunktet mellom flere store
fjordsystemer og har svært god vannutskiftning. Virkningen av biokjemisk oksygenforbruk vurderes
som neglisjerbart.
Høring
Søknaden ble sendt på høring til Kvinnherad kommune, Sveio kommune, Vindafjord kommune,
Stord kommune, Fiskeridirektoratet, Bergens sjøfartsmuseum og Fiskarlaget Vest for uttale den
9. mars 2021.
Kvinnherad kommune (31. mai 2021): Kommunen har ingen merknad utover at de er kjent med at
Statsforvalteren og Havforskningsinstituttet jobber med kartlegging av korallforekomster i Ytre
Hardangerfjorden og at det bør undersøkes om tiltaket vil komme i konflikt med dette.
Fiskeridirektoratet (9. juni 2021): Fiskeridirektoratet påpeker at det er registrert rekefelt i området
testingen skal foregå. Det er i hovedsak lokale fiskere fra Bømlo og Kvinnherad som fisker der, og
det fiskes hele året. Med bakgrunn i at brannskummet er lettløselig i vann og fullstendig nedbrutt i
løpet av to måneder har Fiskeridirektoratet ingen merknad til utslipp av brannskum og avløpsvann i
en kort testperiode, 1 måned.
Bergens Sjøfartsmuseum (11. juni 2021): Museet vurderer at utslippene ikke vil ha noen særlig
påvirkning på bunnforholdene, og derfor ikke vil føre med negative konsekvenser for eventuelle
kulturminner i sjøområdet.
Fiskarlaget Vest (15. juni 2021): Fiskarlaget påpeker at det er registrert reketrålfelt i utslippsområdet,
samt område for aktive og passive redskap og beiteområde for kysttorsk i nærheten. Området blir
mye brukt til krepsfiske med teiner og garn. Fiskarlaget forutsetter at utslippet ikke har negativ
påvirkning på det marine livet og ikke svekker økosystemet på kort eller lang sikt. Utslipp til sjø bør i
størst mulig grad avgrenses og om mulig bør en vurdere avbøtende tiltak. Avløpsvann må renses
tilstrekkelig før utslipp til sjø.
Stord kommune (22. juni 2021): Kommunen påpeker registrerte naturtypelokaliteter langs kysten og
at det kan være andre ukjente naturtyper i området som enda ikke er kartlagt. Kommunen har ingen
merknader annet enn å bidra med kunnskapsgrunnlag før vedtaket fattes. De er positive til at
arbeidet vil gjennomføres på kortere tid (to uker i stedet for fire som opprinnelig planlagt).
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Aker Solutions svar på urenset avløp, 21. juni 2021
Plattformen er ikke konstruert med renseanlegg og/eller oppsamlingstank for avløp, og de har ikke
funnet en god måte å håndtere dette på temporært. Utslippet av avløpsvann må derfor gå urenset
ut i sjø.
Statsforvalterens begrunnelse for tillatelsen
Rettslig grunnlag
Etter forurensningsloven § 7 må ingen sette i verk noe som kan medføre forurensning uten at det er
lovlig etter unntaksbestemmelsene i lovens § 8 eller at tiltaket har en tillatelse etter lovens § 11.
Midlertidig anleggsarbeid er lovlig uten tillatelse når forurensningen fra anleggsarbeidet er vanlig, jf.
forurensningsloven § 8 første ledd nr. 3. Statsforvalteren har vurdert at utslipp av urenset
avløpsvann fra inntil 50 personer og 5 000 liter brannskumkonsentrat til sjø ikke faller inn under
begrepet vanlig forurensning og besluttet at tiltaket krever tillatelse etter forurensningsloven § 11.
Statsforvalteren har vurdert de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de
fordeler og ulemper tiltaket ellers medfører, jf. forurensningsloven § 11 femte ledd. Prinsippene i
naturmangfoldloven §§ 8 til 23 og krav i vannforskriften er lagt til grunn som retningslinjer ved
skjønnsutøvelsen etter forurensningsloven.
Naturmangfold/ fiskeriinteresser
Statsforvalteren finner at avstander til registrerte interesser i nærheten av utslippet er følgende:
 Innenfor fiskeplass med aktive redskap (reketrål)
 Fiskefelt med aktive og passive redskap omtrent 1 800 km i nord-østlig retning
 Fiskefelt med aktive og passive redskap omtrent 2 600 m i sør-østlig retning
 Fiskefelt med aktive og passive redskap omtrent 3 100 m i sør-vestlig retning
 Korallrev omtrent 5 500 m i nordlig retning (sørspissen av Huglo)
 Korallrev omtrent 7 800 m i sør-vestlig retning
 Fiskeoppdrettsanlegg 5 200 m i østlig retning, 3 600 m i sørlig retning og 4 700 m i sør-vestlig
retning
RE-HEALINGTM RF1-AG, 1% Foam Concentrate er et fluorfritt alternativ til tradisjonell AFFF (aqueous
film-forming foam). RF1 blandes med sjøvann til ca. 1 % løsning. Hovedkomponentene i produktet er
lite giftige, mens noen av tilsetningsstoffene har betydelig giftighet for evertebrater. Ifølge
brannskummets datablad er oppgitt toksisitet for fisk og skalldyr henholdsvis 280 mg/l og 120 mg/l.
For fisk og skalldyr blir disse verdiene 2,8-1,2 mg/l når produktet er blandet med 1% sjøvann. Ved
fortynning i sjøvann under utslipp vil ikke dette ha målbar giftighetseffekt. Det foregår reketråling i
området og Statsforvalteren vurderer at brannskummet vil ha en neglisjerbar effekt etter utvanning
ved utslipp. Produktet brytes hurtig ned i sjøen.
Statsforvalteren legger til grunn at avløpsvatnet også vil fortynnes godt i vannmassene. Resipienten
vil kunne tåle urenset utslipp i en avgrenset periode det er søkt om. Utslipp av urenset avløpsvann i
to uker vil ikke gi negativ effekt på miljøforholdene i Halsnøyfjorden. Det er omtrent 360 meters dyp
ved posisjonen og god vannutskiftning i krysningspunktet mellom fjordsystemene.
Statsforvalteren og Havforskningsinstituttet har ingen informasjon om det er forekomster av koraller
på sjøbunnen i området, men posisjonen er midt ute på det flateste partiet hvor det er mudderbunn
(figur 1). Equinor har gjennomført ROV-undersøkelser, samt konsultert mot kart fra Kystverket og
Mareano. Ingen nevneverdige arter (koraller) er avdekket gjennom dette arbeidet. Bunnforholdene
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er myk leire. Ettersom det ikke skal benyttes ankere i sjøprøvefasen som opprinnelig planlagt vil
derimot ikke dette være særlig relevant lengre.
Dersom anlegget blir driftet slik det er beskrevet i søknaden datert 9. mars 2021 og videre
korrespondanse gjennom saksbehandlingen, vil risiko for forurensning og negativ påvirkning være
redusert til et akseptabelt nivå. Statsforvalteren gir derfor tillatelse til et begrenset utslipp av urenset
avløpsutslipp og brannskum fra plattformen.
Vannforskriften
Tiltaket skal gjennomføres i vannforekomsten Klosterfjorden (ID 0260020900-C) i vassdragsområde
042 Vestland. Ifølge vann-nett er vannforekomsten en moderat eksponert kyst med moderat
økologisk tilstand og dårlig kjemisk tilstand. Statsforvalteren vurderer at omsøkt midlertidig utslipp
av kjemikalier og avløpsvann ikke vil påvirke den økologiske eller kjemiske tilstanden på en slik måte
at miljømålene for vannforekomsten ikke nås på grunn av dette.
Konklusjon
Både forurensningssituasjonen og naturmangfoldet er kartlagt, og kravet i naturmangfoldloven § 8
om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap, er dermed oppfylt og
kunnskapsgrunnlaget for tiltaket vurderes som tilstrekkelig, og føre-var prinsippet i § 9 i
naturmangfoldloven er ivaretatt ved at tiltaket er regulert med vilkår etter forurensningsloven.
Vedtak
Statsforvalteren gir Aker Solutions AS tillatelse til utslipp av urenset avløpsvann og brannskum fra
plattformen Njord A i Halsnøyfjorden i perioden juli – august 2021 med hjemmel i
forurensningsloven § 11, jf. § 16. Tillatelsen er gitt på spesifikke vilkår som er listet opp i eget
vedlegg.
Ramme for tillatelsen er ved planlagt toppbemanning på 50 personer og utslipp av maksimalt 5000
liter RE-HEALINGTM RF1-AG, 1% Foam Concentrate.
Gebyr for saksbehandling
Statsforvalteren tar gebyr for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven.
På bakgrunn av Statsforvalterens ressursbruk i saken, ilegger vi gebyr etter sats 5, 67 600 kroner, for
behandling av søknaden, jf. forurensningsforskriften § 39-3, jf. § 39-4. Bakgrunnen for dette er at vi
har brukt mye mer tid på saksbehandlingen en forutsatt.
Faktura blir sendt fra Miljødirektoratet. Se forurensningsforskriften kapittel 39 for mer informasjon
om saksbehandlingsgebyret.
Endring og omgjøring
Aker Solutions AS plikter å unngå unødvendig forurensning, jf. forurensingsloven § 7. Dersom det
viser seg at forurensningsforholdene endrer seg, kan Statsforvalteren med hjemmel i
forurensningsloven § 18, endre vilkår i tillatelsen og sette nye vilkår, og om nødvendig trekke
tillatelsen tilbake. Endringer skal være basert på skriftlig saksbehandling og en forsvarlig utredning
av saken. En eventuell endringssøknad må derfor foreligge i god tid før endring ønskes gjennomført.
At det er gitt tillatelse til forurensning ekskluderer ikke erstatningsansvar for skade, ulemper eller
tap forårsaket av forurensningen, jf. forurensningsloven § 56.
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Brudd på utslippstillatelsen er straffbart etter forurensningsloven §§ 78 og 79. Også brudd på krav
som følger direkte av forurensningsloven og produktkontrolloven, samt forskrifter fastsatt i medhold
av disse lovene, er straffbart.
Rett til å klage
Dere har fått tillatelse til forurensende virksomhet i Halsnøyfjorden. Dersom det likevel skulle være
noe dere ønsker å klage på, inkludert vedtaket om gebyrsats, kan klagen rettes til Miljødirektoratet,
jf. forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er tre uker etter at dere har mottatt dette brevet. Klagen
bør være skriftlig begrunnet, og den skal sendes til Statsforvalteren i Vestland.
Med hilsen
Sissel Storebø
seksjonsleder

Ragnhild Austbø Kjønsøy
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent
Vedlegg: Tillatelsens vilkår

Kopi til:
KVINNHERAD KOMMUNE
FISKERIDIREKTORATET REGION VEST
Sveio kommune
VINDAFJORD KOMMUNE
BERGENS SJØFARTSMUSEUM
Stord kommune
Fiskarlaget Vest

Rosendalsvegen 10
Postboks 185 Sentrum
Postboks 40
Rådhusplassen 1
Postboks 7800
Postboks 304
Slottsgaten 3

5470
5804
5559
5580
5020
5402
5003

ROSENDAL
BERGEN
SVEIO
ØLEN
BERGEN
STORD
BERGEN

Endret tillatelse etter forurensningsloven
Plattformen Njord A

Utslipp av kjemikalier og urenset avløpsvann i Halsnøyfjorden
Kvinnherad kommune
Aker Solutions AS
Statsforvalteren endrer Aker Solutions AS sin tillatelse med hjemmel i forurensningsloven §
18. Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven §11, jf. § 16, på grunnlag av
opplysninger i søknad av 9. mars 2021 og opplysninger gitt i sammenheng med behandling av
søknaden, samt e-post om endret tillatelse datert 17. august 2021 og e-post om endret
tillatelse datert 5. november 2021. Tillatelsen gjelder fra dags dato.
Dersom dere ønsker endringer utover det som er opplyst i søknaden eller under
saksbehandlingen og som kan ha miljømessig betydning, må dere på forhånd avklare dette
skriftlig med Statsforvalteren.
Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen to år skal dere gi beskjed
til Statsforvalteren. Statsforvalteren vil da vurdere eventuelle endringer i tillatelsen.
Statsforvalterens referanse
Løyvenummer
Anleggsnummer
2021.0644.T
4617.0174.01
Bedriftsdata
Bedrift
Postadresse
Kommune og fylke
Org.nummer
Tillatelse første gang gitt:
8. juli 2021
Magne Nesse
senioringeniør

Kværner AS Lokasjon Stord verft
Eldøyane 59
5411, Stord
974141566/912697807
Løyve sist endret:
4. januar 2022
Ragnhild Austbø Kjønsøy
rådgiver

Tillatelsen er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift

Endringslogg
Endringsnummer
1

Endringer av
Tidsperiode

Punkt
1.1 og 4.1

2

Tidsperiode og 1.1 og 4.1
mengde utslipp

Beskrivelse
Endret tidsperiode fra 31. juli – 15. august
til estimert 1. – 15. oktober.
Endret tidsperiode fra estimert 1. – 14.
oktober til tidlig 2022. Endring av
utslippsmengde fra 5000 til 12 000 liter
brannslukkeskum. Endret totalbemanning
fra 50 til 160 personer.

1. Aktiviteter som omfattes av tillatelsen
1.1 Tillatelsens omfang
Tillatelsen gir vilkår for å redusere forurensning fra tiltak i sjø ved plattformen Njord A sin
sjøprøvefase i Halsnøyfjorden.
Tillatelsen gjelder forurensning eller fare for forurensning fra følgende aktiviteter:
 Utslipp av inntil 12 000 liter brannslukkeskum type RE-HEALINGTM RF1-AG, 1%
FoamConcentrate
 Utslipp av urenset avløpsvann fra inntil 160 personer
Utslippspunkt er angitt med følgende koordinater i søknad om tillatelse: 59° 45.170’, 5° 35.670’
(figur 1).
Utslippene er forventet å pågå tidlig i 2022.

Figur 1

Posisjon til Njord A under sjøprøvefasen.

1.2 Varsel om oppstart
Statsforvalteren skal varsles om oppstart av arbeidet. Varselet skal sendes minimum en uke før
oppstart av arbeidene. Det kan varsles med en e-post til sfvlpost@statsforvalteren.no

2. Generelle vilkår
2.1 Utslippsbegrensninger
De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er
uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsen. Utslipp som ikke er uttrykkelig
regulert på denne måten, er også omfattet av tillatelsen så langt opplysninger om slike utslipp
ble framlagt i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på annen måte
da vedtaket ble truffet. Dette gjelder likevel ikke utslipp av prioriterte miljøgifter oppført i vedlegg
1. Utslipp av slike komponenter er kun omfattet av tillatelsen dersom dette framgår gjennom
uttrykkelig regulering i vilkårene, eller de er så små at de må anses å være uten miljømessig
betydning.
2.2 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig
All forurensning fra tiltakene, herunder utslipp til luft og vann, samt støy og avfall, er isolert sett
uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte grenser, plikter tiltakshaver å redusere
sine utslipp, herunder støy, så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Plikten omfatter
også utslipp av komponenter det ikke er satt grenser for i denne tillatelsen.
2.3 Plikt til forebyggende vedlikehold
For å holde utslipp på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp, skal tiltakshaver
sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. System og
rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert, jf. internkontrollforskriften § 5
punkt 7.
2.4 Tiltak ved økt forurensningsfare
Dersom det som følge av unormale driftsforhold (for eksempel vind/bølger) eller av andre
grunner oppstår fare for økt forurensning, plikter tiltakshaver å iverksette de tiltak som er
nødvendige for å eliminere eller redusere den økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig
å redusere eller innstille driften.
Tiltakshaver skal så snart som mulig informere Statsforvalteren om unormale forhold som har
eller kan få forurensningsmessig betydning. Akutt forurensning skal varsles etter vilkår 3.2.
2.5 Erstatningsansvar
Selv om tillatelse er gitt, plikter den som forårsaker forurensning eller annen type skade å svare
for erstatning som måtte følge av alminnelige erstatningsregler.
2.6 Saksbehandling etter annet lovverk
Denne tillatelsen fritar ikke for saksbehandling og/eller tillatelse etter annet lovverk som gjelder
tiltaket.

3. Internkontroll, beredskapsplan og akutt forurensning
3.1 Internkontroll
Virksomheten plikter å ha internkontroll. Internkontrollen skal sikre og dokumentere at
virksomheten overholder kravene i denne tillatelsen, forurensningsloven og relevante forskrifter
til loven. Virksomheten plikter å holde internkontrollen oppdatert.
Virksomheten plikter alltid å ha oversikt over alle aktiviteter som kan føre til forurensning og
kunne redegjøre for risikoforholdene. Risikoreduserende tiltak og beredskap for å minimalisere
forurensning skal iverksettes.

3.2 Beredskap mot akutt forurensning
Akutt forurensning er forurensning av betydning som inntrer plutselig, og som ikke er tillat.
Tiltakshaver skal utarbeide en beredskapsplan for å hindre, oppdage, stanse, gjerne og
begrensevirkningene av eventuell akutt forurensning som kan oppstå i forbindelse med
uforutsette hendelser. Beredskapsplanen skal være tilgjengelig og kjent for de som utfører
arbeidene.
Dersom akutt forurensning oppstår skal det varsles på telefon 110 (brannvesenet), etter
Forskriftom varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning fastsatt av
Miljøverndepartementet 9. juli 1992. Statsforvalteren skal også informeres så snart som
mulig.
3.3 Saksbehandling etter annet lovverk
Denne tillatelsen fritar ikke for saksbehandling og/eller tillatelse etter annet lovverks om
gjeldertiltaket.

4. Utslipp til vann

4.1 Utslippsbegrensninger
Følgende utslippsbegrensninger gjelder:
Kilde, formål
Testing av brannslukningsutstyr
Avløpsvann (toalett/dusj,
kjøkken, vaskeri)

Komponent
Re-Healing RF1.
Brannslukkeskum.
Urenset avløpsvann

Utslippsmengde
12 000 liter
Inntil 160 personer,
hvorav omtrent 50
er fast personell

4.2 Utslipp av avløpsvann
Avløpssystemet skal drives og vedlikeholdes, slik at funksjon og ytelse hele tiden er slik
som forventet, og er stabile uavhengig av variasjoner i tilrenning. Urenset avløpsvann skal
føres ut isjø på en slik måte at innblandingen i vannmassene blir best mulig, slik at
strandlinjen ikke blirpåvirket.

5. Overvåking og tiltak mot forsøpling

Aker Solutions AS skal overvåke utslippet og med jevne mellomrom fjerne eventuell
forsøpling ifjæresonen som kan komme fra avløpsvannet fra utslippet.

6. Tilsyn
Aker Solutions AS plikter å la representanter fra Statsforvalteren føre tilsyn med
anlegget nårsom helst.

