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Høringsuttalelse 

Viser til brev fra SFT datert 26. mars 2009 angående søknad fra StatoilHydro om endrede 
rammer for utslipp i forbindelse med oppstart og uttesting av Energiverk Mongstad (EVM). 

Ved nye industrielle anlegg vil det vanligvis være større utslipp i en oppstartsfase enn hva man 
kan forvente når anlegget senere kommer i kontinuerlig og stabil drift. På bakgrunn av dette 
kan Bellona akseptere at det gis tillatelse til noe høyere utslipp ved oppstart av EVM enn ved 
stabil drift. Bellona mener imidlertid saken ikke er tilstrekkelig belyst gjennom søknaden som 
foreligger fra StatoilHydro. 

Før vi eventuelt kan akseptere høyere utslipp må følgende tre krav oppfylles tilfredsstillende av 
StatoilHydro: 

1. En detaljert beskrivelse av hvorfor høyere utslipp i oppstartsfasen ikke ble behandlet 
tilstrekkelig i opprinnelig utslippssøknad og konsekvensutredning 

2. Forventede utslippsmengder i oppstartsfasen må kvantifiseres for alle utslipps-
komponenter 

3. Utslippene i et ’Worst Case’-scenario må beskrives, og helse og miljøkonsekvensene av 
disse må utredes. 

 

Hvorfor tilleggssøknad? 

I søknaden fra StatoilHydro listes det opp flere årsaker til behov for endrede utslippsrammer, 
men alle disse faktorene burde vært kjent på et langt tidligere tidspunkt. Vi kan akseptere at 
enkelte av faktorene kan være vanskelige å kvantifisere i en tidlig planleggingsfase, men det er 
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velkjent at nye industrielle anlegg vil ha høyere utslipp i en oppstartsfase enn ved stabil drift, 
og dette burde StatoilHydro beskrevet i opprinnelig utslippssøknad og konsekvensutredning.  

Når det nå kommer en tilleggssøknad fra StatoilHydro om økte utslipp bør det derfor foreligge 
en langt bedre forklaring på hvorfor disse økte utslippene ikke var med i opprinnelig 
utslippssøknad og konsekvensutredning.  

 

Forventede utslippsmengder må kvantifiseres. 

I StatoilHydros søknad heter det at ”Metan/VOC/diffuse utslipp i forbindelse med 

trykkavlastninger kan forekomme”. 

Utslippsmengder av metan/VOC og diffuse utslipp er ikke kvantifisert, og formuleringen ’kan 

forekomme’ er derfor ikke tilfredsstillende. Forventede utslipp må kvantifiseres, og dette 
gjelder ikke bare for metan, VOC og diffuse utslipp, men for alle utslippskomponenter. I tillegg 
må miljøkonsekvenser for alle utslippskomponenter utredes, noen som mangler blant annet for 
de nevnte metan, VOC og diffuse utslipp.  

 

’Worst Case’ scenario 

Et ’Worst Case scenario’ må etableres hvor det beskrives hva som i verste fall kan forekomme 
av utslipp i en oppstartsfase. Vi har oppstarten av StatoilHydros LNG-anlegg på Melkøya frisk 
i minne – sotproblemene var den gang betydelige – og muligheten for lignende hendelser på 
Mongstad må utredes. 

Et ’Worst Case’-scenario bør i tillegg til utslippsmengder også inneholde beskrivelse av mulige 
helse- og miljøkonsekvenser. 

 

CO2-håndtering 

Jeg vil avslutningsvis påpeke at EVM spiller en sentral rolle i den Norske regjerings planer for 
utvikling og kommersialisering av teknologi for CO2-håndtering. Et kriterium for suksessfull 
kommersialisering av teknologi for CO2-håndtering er at allmennheten støtter utvikling av 
CO2-håndtering som et ledd i strategien for å redusere global oppvarming. Dersom 
StatoilHydro feiler i å adressere de punktene vi har beskrevet over kan det i verste fall føre til at 
allmennheten får et negativt inntrykk av CO2-håndterng, noe som igjen kan bli en flaskehals for 
regjeringens og StatoilHydros planer for utvikling av CO2-håndtering.  
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