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Boring av letebrønn 7125/4-2 i utvinningstillatelse 393 Nucula 

Oversendelse av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven 
 
Statens forurensningstilsyn har ferdigbehandlet søknaden fra StatoilHydro ASA av 
3.7.08 og har besluttet å gi tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven på visse 
vilkår. Tillatelse til virksomhet med tilhørende vilkår følger vedlagt.  
 
Vedtaket omfatter bruk og utslipp av kjemikalier, utslipp av borekaks fra topphull, 
injeksjon av kaksslurry, utslipp til luft og krav til beredskap i forbindelse med 
boring av letebrønn 7125/4-2, PL 393, Nucula i Barentshavet.  
 
 
 
Vi viser til StatoilHydros søknad av 3.7.08 om tillatelse til planlagte utslipp ved boring av 
letebrønn 7125/4-2. Videre viser vi til tilleggsopplysninger fra StatoilHydro gitt i møte 
med SFT 1.9.08, og StatoilHydros kommentarer til høringsuttalelsene av 3.9.08. 
 
Statens forurensningstilsyn (SFT) gir med dette tillatelse på visse vilkår. Tillatelsen med 
tilhørende vilkår følger vedlagt dette brev. Tillatelsen er gitt med hjemmel i 
forurensningsloven § 11 jf § 16, jf. Aktivitetsforskriften §§ 55 a, 55 b, 57 og 59. Krav til 
beredskap er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 40, jf aktivitetsforskriften § 64. 
 
SFT har ved avgjørelsen av om tillatelse skal gis og ved fastsettingen av vilkårene lagt 
vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og 
ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre. Ved fastsettingen av vilkårene har SFT videre 
lagt til grunn hva som kan oppnås med beste tilgjengelige teknikker. 
 

Statens forurensningstilsyn
Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo

Besøksadresse: Strømsveien 96

Telefon: 22 57 34 00
Telefaks: 22 67 67 06

E-post: postmottak@sft.no
Internett: www.sft.no
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Virksomhet som ikke er uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i tillatelsens pkt 3 
flg, er omfattet av tillatelsen i den grad opplysninger om slike utslipp ble fremlagt i 
forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på annen måte da 
vedtaket ble truffet.  
 
Det understrekes at all forurensning fra virksomheten isolert sett er uønsket. Selv om 
utslipp holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter operatøren å redusere utslippene 
så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Det samme gjelder utslipp av 
komponenter det ikke uttrykkelig er satt grenser for gjennom særskilte vilkår.  
 
Det kan foretas endringer i denne tillatelsen i medhold av forurensningsloven § 18. 
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. Tillatelsen er gitt med en begrensning knyttet til varighet. Dersom hele eller 
deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen et år etter vedtaket er gjort kjent, må 
StatoilHydro gjøre rede for eventuelt endrede forhold og SFT kan vurdere å endre 
tillatelsen. 
 
At forurensningen er tillatt, utelukker ikke erstatningsansvar for skade, ulemper eller tap 
forårsaket av forurensningen, jf forurensningsloven § 56. 
 
I tillegg til de krav som følger av tillatelsen, plikter virksomheten å overholde 
forurensningsloven og produktkontrolloven samt HMS-forskriftene og andre forskrifter 
som er hjemlet i disse lovene.  
 
Brudd på tillatelsen 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. 
 
 
1. Bakgrunn 
 
StatoilHydro søker om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven i forbindelse med 
boring og tilbakeplugging av avgrensningsbrønn 7125/4-2 i PL393 Barentshavet. Brønnen 
er lokalisert 46 km nordvest for Nordkapp i Finnmark. Vanndypet i området for 
brønnlokasjonen er ca 300 meter. Brønnen skal bores med den halvt nedsenkbare 
boreriggen Polar Pioneer som er bygd for krevende operasjoner på dypt vann og i arktiske 
strøk.  
 
Hovedformålet med brønnen er å påvise hydrokarboner i Nucula B segmentet i 
Realgrunnen Gp og teste oljepotensialet i Kobbeformasjonen av trias alder. Sekundært 
skal man forberede for en eventuell interferens test mellom andre og tredje brønn på 
strukturen. 
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Boretidsbegrensninger er gitt i utvinningstillatelsen 393 fra OD. Boring i oljeførende lag i 
området er tillatt mellom 1. september og 28. februar. Søknaden er basert på at boringen 
er sluttført innenfor en periode på 37 dager. Forventet borestart er primo oktober 2008.  
Søknaden om tillatelse omfatter planlagte utslipp i forbindelse med boring og sementering 
av topphullseksjonene, samt forbruk av kjemikalier for boring og sementering av de 
øvrige seksjonene av brønnen.  Det er også søkt om utslipp av gjengefett i forbindelse 
med topphullsboring samt utslipp og forbruk knyttet til drift av riggen som BOP 
kontrollvæske, sanitærutslipp fra riggens boligkvarter, renholdskjemikalier og drensvann. 
Søknaden omfatter også utslipp til luft ved kraftgenerering på riggen. Kjemikaliene som 
planlegges sluppet ut i forbindelse med boring av brønnene er i SFTs gule eller grønne 
kategori. Drensvann vil bli renset i henhold til gjeldende forskriftskrav eller sendt til land 
for behandling.  
 
Topphullet, hvor kaks og borevæske er planlagt sluppet til sjø, er totalt 159 meter og 
består av en 36” seksjon (54 meter) og en 26” seksjon (105 meter). Topphullet vil bli 
boret med sjøvann.  Viskøse piller av ferskvann tilsatt bentonitt vil bli pumpet ned i hullet 
ved behov.  
 
De øvrige seksjonene (17 ½”, 12 ¼”, 8 ½ ” og eventuelt 8 ½ ” sidesteg) bores med Glydril 
vannbasert borevæske med KCl som hovedkomponent. Borevæsken blir gjenvunnet på 
riggen. Borekaks med vedheng av borevæske vil bli sendt til land for deponering ved 
godkjent anlegg. 
 
Utslipp av sementeringskjemikalier vil være i form av overskuddssement på sjøbunnen fra 
de to øverste seksjonene, samt vasking av sementutstyr. Utslipp i forbindelse med 
sementering av 30” lederør estimeres normalt til 50 % av ringromsvolumet. Ved 
sementering av 20” foringsrør beregnes 25 % av ringromsvolum ved åpent hull som 
utslipp. Ved all sementering etter at BOP er satt, vil sementoperasjonene bli utført slik at 
overskudd av sementblanding reduseres mest mulig. 
 
Det vil bli benyttet gult gjengefett på borerør og foringsrør. Boring av topphullet vil kunne 
medføre at svært begrensede rester av gjengefett går til sjø. 
 
Ut i fra en samlet vurdering og gjennom erfaring fra tilsvarende operasjoner, konkluderer 
StatoilHydro ASA med at omsøkte boreoperasjonen har marginale påvirkninger på 
bunnfauna lokalt og neglisjerbar påvirkning på det marine miljø i vannmassene. 
Konklusjonen er basert på at det ikke er spesielt sårbare ressurser i nærområdet til 
borelokasjonen som kan bli påvirket av riggens ankere eller de begrensede utslipp som 
finner sted i forbindelse med operasjonen. Med de tiltak som er beskrevet i søknaden 
vurderer StatoilHydro det slik at brønn 7125/4-2 kan gjennomføres uten negative 
konsekvenser for miljøet på borestedet og havområdet for øvrig. 
 
Reservoaregenskapene for Nucula var dårligere enn det som var antatt ved beregning av 
utblåsningsrate for Nucula 1. Ved beregning av utblåsningsrate for Nucula 2 er 
reservoaregenskapene benyttet. Den forventetde utblåsningsraten er dermed lavere for 
Nucula 2 enn den var for Nucula 1. Utblåsningssannsynligheten ved boring av en 
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avgrensningsbrønn er også lavere enn ved boring av en letebrønn. Sannsynlighetene blir 
beregnet av Scandpower basert på en årlig oppdatering av SINTEFs utblåsningsdatabase.  
 
Miljørisikoanalysen utført for Nucula 1 viser at for høstperioden hvor boringen skal 
foregå er miljørisikoen høyest for Alke kyst og Lunde kyst for skadekategori moderat, 
henholdsvis 32 % og 23 % av akseptkriteriene. Miljørisiko for fisk, larver og marine 
pattedyr i høstperioden er lav og innenfor StatoilHydros operasjonsspesifikke 
akseptkriterier.  
 
Korteste drivtid til land er beregnet til 1, 4 døgn (36 timer). På grunn av den korte 
drivtiden til land har StatoilHydro lagt til grunn en mer robust og fleksibel løsning for 
beredskap enn det systembehovet beregningene viser. StatoilHydro har valgt tilsvarende 
beredskapsløsning som ved boring av Nucula 1. 
 
For ytterligere beskrivelse viser vi til operatørens søknad. 
 
 
2. Saksgang 
 
Tillatelse etter forurensningsloven  
SFT behandler søknader i henhold til forurensningsforskriften kapittel 36 om behandling 
av tillatelser etter forurensningsloven.  
 
 
3. Høring 
 
Søknad om utslippstillatelse og oppsummering av miljørisiko- og beredskapsanalyse ble 
sendt på høring med høringsfrist 25.8.2008. Kort oppsummering av uttalelsene og 
StatoilHydros svar på uttalelsene følger nedenfor. SFT har vurdert høringsuttalelsene og 
StatoilHydros svar i behandlingen av saken. 
 
 
3.1 Høringsuttalelser 
SFT mottok uttalelser vedrørende søknaden fra Midt Finnmark IUA, Direktoratet for 
Naturforvaltning (DN), Havforskningsinstituttet (HI) og Bellona.  
 
IUA – Midt Finnmark 
 
Beredskap 
Midt Finmark IUA kommenterer at miljørisiko og beredskapsanalysen som var vedlagt 
StatoilHydros søknad ikke inneholdt nødvendig informasjon for hvilket grunnlag 
StatoilHydros beredskapsanbefaling er fattet på. De påpeker at det ikke fremgår av 
analysen at nærmeste land er Gjesværtappan, Nord Europas største sjøfuglkoloni. Midt 
Finnmark IUA stiller også spørsmål ved at beredskapsressurser i barriere 3 og 4 er halvert 
i forhold til ved boring av Nucula 1.  
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Midt Finnmark IUA ber om at oljelensene for beredskapsflåte i barriere 3 og 4 plasseres i 
Honningsvåg pga kort responstid, og at et oppsamlingsfartøy plasseres  i Honningsvåg 
tilsvarende Finnmarkfisk som ble benyttet ved boringen av den forrige Nucula-brønnen. 
 
Midt Finnmark IUA ber om at det stilles krav til at ett landgangsfartøy plasseres med 
samme utgangspunkt, og at de havgående beredskapsfartøyene opererer ut fra 
Honningsvåg slik det ble gjort ved forrige boring på Nucula. I tillegg til det ber Midt 
Finnmark IUA om at en MOB båt blir gjort tilgjengelig for å gi sikring ved trening, 
opplæring og lenseutsett, og at de får tilgang til oljelenser som er tilpasset de fartøy og det 
operasjonsområdet barriere 3 og 4 fartøyene skal operere i, dvs Current og Harbour 
Buster, samt Boom Bags. 
 
Havforskningsinstituttet (HI) 
 
Kjemikalier 
Havforskningsinstituttet kan ikke se at de kan gjøre noe faglig vurdering av de omsøkte 
utslippene fordi de ikke har tilgang til CHEMS databasen. HI ber om tilgang til denne 
eller å få tilsendt datablad. Før HI får mulighet til å vurdere de enkelte kjemikaliene vil de 
ut fra føre-var hensyn ikke anbefale utslipp. 
 
Bellona 
Bellona krever at StatoilHydro ikke gis tillatelse til gjennomføring av planlagt 
boreprogram i PL 393, Nucula, på bakgrunn av prinsippet om null utslipp til sjø og at 
beredskap mot akutt forurensning ikke er tilstrekkelig effektiv.  
 
Kjemikalier 
Bellona hevder at de økotoksikologiske testene som er grunnlag for klassifisering av 
kjemikalier ikke er tilpasset forholdene i Barentshavet og at kjemikaliene derfor kan føre 
til større skade enn tidligere antatt. Bellona krever derfor at det ikke gjennomføres 
boringer med kjemikalieutslipp og mener at SFT må avvise StatoilHydros søknad om 
utslipp av kjemikalier i gul kategori. 
 
Nullutslipp 
Bellona hevder at utslipp av borekaks fra topphull er et brudd på forutsetningen for 
Stortingets gjenåpning av Barentshavet i 2003, og at SFT derfor bør avslå StatoilHydros 
søknad. Bellona viser til begrunnelse i tidligere høringsuttalelser til søknad om 
utslippstillatelse for letebrønn 7122/7-4 og 7122/7-5 (PL229). 
 
Beredskap mot akutt forurensning 
Bellona er bekymret for beredskapen ettersom minste drivtid til land er beregnet å være 
34 timer.  De viser til SFTs brev i forbindelse med 19. konsesjonsrunde der SFT uttalte at 
”dagens beredskap ikke kan sikre tilstrekkelig risikoreduksjon” for de kystnære blokkene. 
 
Når det gjelder effektiviteten av mekanisk oljevernutstyr, viser Bellona til St. meld 14 
som sier at ved bølgehøyde over 2,5 m fungerer oljevernberedskapen dårlig, og at den 
ikke fungerer ved bølgehøyde på over 3,5 meter. Bellona viser til tall fra NOFOs planverk 
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som viser at ved bølgehøyde 2,5 meter og oppover er den absolutte effektiviteten på under 
10 %. Undervannsutslipp kommer spesielt dårlig ut. I følge NOFOs planverk er 
signifikant bølgehøyde for Tromsøflaket gjennomsnittlig over 2,5 meter om lag 15 % av 
tiden i perioden juni – august, og om lag 60 % i perioden desember - januar. 
Temperaturene i Barentshavet er lavere enn andre deler av norsk sokkel. Dette kan 
medføre ising på oljevernutstyret som igjen kan svekke utstyrets effektivitet.   
 
 
Bellona mener det er alvorlig å ignorere anbefalte miljøhensyn fra miljøfaglige etater, og 
ser det som uforsvarlig å gi StatoilHydro tillatelse til å gjennomføre planlagt boreprogram. 
 
Bellona minner om at Nucula-blokkene ligger innenfor 50 km sonen som 
forvaltningsplanen definerer som særskilt sårbar og verdifull og at regjeringen ikke har 
tillatt petroleumsvirksomhet på generell basis i 35-50 kilometersbeltet. Bellona ber SFT 
om å gjøre en selvstendig vurdering av hvor forsvarlig det er å gjennomføre Nucula-
boringen bare 46 km fra land i et område som stiller store beredskapsmessige 
utfordringer. 
 
Bellona krever at StatoilHydro ikke gis tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven til 
gjennomføring av planlagt boreprogram i PL393, subsidiært krever Bellona at følgende 
tiltak blir pålagt StatoilHydro før de kan gjennomføre omsøkt boreprogram:  
 

• Bellona krever at beredskapsplanen som foreligger må oppjusteres av SFT etter 
anbefaling fra Midt Finnmark IUA. 

• StatoilHydro må redegjøre for hvilke tiltak som iverksettes for å sikre at 
oljevernberedskapen er like god i sør som i nord. 

• Kjemikalietestene for de aktuelle kjemikaliene må tilpasses forholdene i 
Barentshavet.  

• StatoilHydro må levere en oppdatert søknad for utslipp til luft som inneholder et 
eksakt volum omsøkte utslipp. 

 
 
Direktoratet for Naturforvaltning (DN)  
DN vurderer brønnen som spesielt utfordrende på grunn av sin kystnære beliggenhet og 
nærhet til strand, samt viktige områder for både sjøfugl og marine pattedyr. DN påpeker 
også at referanseanalysen for miljørisiko burde vært tilgjengeliggjort sammen men 
søknadsgrunnlaget, eller at relevante forhold burde vært oppsummert tilstrekkelig i 
analysegrunnlaget for avgrensningsbrønnen på Nucula. 
 
DN ønsker en begrunnelse på hvorfor det ikke settes foringsrør mellom de to reservoarene 
i Realgrunnen- og Kobbeformasjonen.  
 
DN mener at det bør etableres fulle rate og varighetsmatriser for de utblåsningsscenariene 
som er relevante for den planlagte aktiviteten (hhv. Realgrunnen, Kobbe og 
Realgrunnen/Kobbe), før man kan sammenligne utblåsningsratene mellom Nucula 2 og 
Nucula 1. Nye ratematriser må ligge til grunn for videre vurderinger og analyser. 
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DN kommenterer at varigheten er lengre for Nucula 2 enn for Nucula 1 (47 vs. 40 dager). 
Lengre varighet vil kunne medføre større influensområde, og vil kunne ha betydning for 
konsekvensene og miljørisikoen som avdekkes.  
 
DN viser til at sannsynligheten for de lengste varighetene, sannsynligheten for de høyeste 
ratene, samt sannsynligheten for overflateutslipp vs. sjøbunnsutslipp er høyere for Nucula 
2, sammenlignet med Nucula 1. DN antar dette også er forhold som vil kunne påvirke 
miljørisikoen knyttet til aktiviteten. DN hevder at det ikke er argumentert og dokumentert 
tilstrekkelig at man ut i fra rate/varighets/ sannsynlighetsfordelingene kan forsvare å 
gjennomføre kun en vurdering av miljørisiko basert på Nucula 1 som referanseanalyse. 
 
DN hevder videre at dersom det foreligger nye forvitringsstudier av en forventet blend 
(Realgrunnen/Kobbe) burde denne vært lagt til grunn for vurdering av miljørisiko knyttet 
til eventuell samtidig utblåsning.  
 
DN mener at lengre varigheter gir en forventning om at influensområdet for Nucula 2 er 
større enn for Nucula 1, slik at oljedriftsberegningene fra Nucula 1 ikke nødvendigvis er 
dekkende for Nucula 2. Maksimale emulsjonsmengder vil sannsynligvis også være 
avhengig av hvordan rate/varighetsmatrisene ser ut. 
 
DN kommenterer at det ikke er spesifisert hvilke data som er lagt til grunn i analysene, 
men så vidt DN kjenner til er det opparbeidet en rekke nye datasett etter at analysene for 
Nucula 1 ble gjennomført. Nucula har en beliggenhet som gjør det svært viktig at ny 
kunnskap benyttes for å avdekke relevante forhold knyttet til aktiviteten. DN mener at det 
burde vært gjennomført en vurdering av hva som er opparbeidet av nye datasett, og disse 
burde vært lagt til grunn for analysene.  
 
DN påpeker at det i perioden etter 2006 er opparbeidet nye datasett for sjøfugl på åpent 
hav (NINA), i tillegg har NINA tilgjengeliggjort data på kystnær sjøfugl gjennom 
SEAPOP programmet som burde vært vurdert. DN hevder at SMO dataene har dårlig 
dekning for kystnær fugl i vinterperioden, og om det foreligger nye bedre data burde disse 
benyttes. Tilsvarende burde evt nye grunnlagsdata for marine pattedyr vurderes. 
 
DN ønsker en begrunnelse på hvorfor utslippssannsynligheten for Nucula 2 er halvert i 
forhold til Nucula 1. 
 
DN kommer også med en del kommentarer til miljørisiko: 

• Det er lite henvisninger og referanser til referanseanalysen og hva resultatene der 
faktisk viser. Det er blant annet ikke gjort noen vurderinger av potensialet for 
konsekvenser. 

• I utslippssøknaden står det at forventet borestart er ultimo oktober, mens i 
miljørisikoanalysen står det november. I referanseanalysen står det at både oktober 
og november ligger innenfor høstperioden, og da burde miljørisikoresultater vært 
presentert for denne perioden, også sett i lys av at risikoen i referanseanalysen er 
høyere i høstperioden enn i vinterperioden. 
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• Det er ikke spesifisert om analyser er gjennomført på nasjonale vs. regionale 
bestandsavgrensninger av VØK-dataene, men vi antar at det vises til resultater for 
analyser på nasjonale data i referanseanalysen. 

• I den senere tid har tilsvarende analyser i stor grad vært gjennomført på regionale 
bestandsdatasett, noe som vil påvirke miljørisikoen som avdekkes, og vi anser 
derfor ikke analyseresultater på de benyttede nasjonale datasettene som egnet å 
bruke som referanseresultater på miljørisiko. 

• Analyser må gjennomføres på best tilgjengelige datagrunnlag for arter og 
fordelinger før man kan konkludere på miljørisikoen knyttet til aktiviteten. I 
tillegg bør analysene gjennomføres på mindre avgrensede bestandsenheter av de 
ulike VØK-dataene. 

 
Beredskapsanalysen er gjennomført som en enkel gap-analyse. DN hevder at det som 
underlag for beredskapsanalysen også må opparbeides et bedre dokumentasjonsgrunnlag 
for de ulike utslippsscenariene (hhv. Realgrunnen, Kobbe, Realgrunnen/Kobbe) da 
spesielt med hensyn til rate varighetsfordelinger for de enkelte reservoarene, før man kan 
vurdere om en gap analyse er tilstrekkelig. Beredskapsanalysen burde også basere seg på 
underlag som ivaretar endringer i influensområde som følge av lengre varigheter. Vår 
oppfatning er at det ikke er opparbeidet tilstrekkelig underlag for å avdekke miljørisikoen 
knyttet til den planlagte aktiviteten, dermed mangler også koblingen mellom miljørisikoen 
knyttet til aktiviteten og behov for beredskap. 
 
DN kan ikke se at det er tilstrekkelig dokumentasjon og argumenter for at det kan 
gjennomføres en forenklet analyse basert på Nucula 1 som referanseanalyse. DN mener 
videre at for en brønn som Nucula burde målsettingen være å avdekke potensielle 
konsekvenser og miljørisiko knyttet til den planlagte aktiviteten, som innspill til 
planlegging av aktiviteten og eventuelle risikoreduserende tiltak. 
 

3.2 StatoilHydros kommentarer til høringsuttalelsene 
De innkomne høringsuttalelsene ble kommentert av StatoilHydro i e-post av 3.9.2008. 
 
IUA Midt Finnmark 
StatoilHydro bekrefter at lenser og landgangsfartøy, samt oppsamlingsfartøy tilsvarende 
Finnmarfisk, vil bli forlagt i Honningsvåg. Samtidig vil et landgangsfartøy forlegges i 
Honningsvåg. De havgående beredskapsfartøyene vil kunne forlegges i Honningsvåg 
dersom dette ikke er i konflikt med forsyningsvirksomheten eller annet. Forsyningsbasen 
er i Hammerfest. 
 
StatoilHydro bekrefter også at en MOB båt vil stilles til disposisjon i henhold til avtale 
mellom IUA og NOFO. Det er også inngått avtale om leie av blant annet 2 oljelenser av 
type current bustere. Dette er beskrevet i avtale mellom IUA og NOFO. 
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Havforskningsinstituttet 
Datablader for de planlagte utslippene av gule kjemikalier ble vedlagt oversendelsen til 
SFT for videre distribusjon. 
 
Bellona 
 
Beredskap mot akutt forurensning 
Til Bellonas kommentar til lysforholdene og temperaturens innvirkning på effekten av 
mekanisk opptak av olje på sjø svarer StatoilHydro at det er gjennomført flere tiltak de 
siste årene for å øke effektiviteten av oljevernet i mørke samt opprettholde beredskapens 
operativitet som følge av ising. Det er blant annet utviklet en programvare som kan 
benyttes til å tolke radarbilder på en slik måte at man kan detektere og overvåke olje på 
sjøen (MIROS). Dette systemet vil være montert om bord i forsyningsfartøyene som 
inngår i oljevernberedskapen for brønnen. I tillegg vil det være installert IR-kamera om 
bord på beredskapsfartøyet som kan identifisere de tykkeste delene av et utslipp. Denne 
informasjonen, sammen med kartinformasjon er tilgjengelig på broen gjennom et eget 
system (SECURUS). Uavhengig av dette vil det være IR-kamera tilgjengelig på LIMSAR 
helikopteret som er stasjonert i Hammerfest. Disse sensorene øker effektiviteten av 
oljevernet også i mørke. I analysene er det, som tidligere, allikevel benyttet en effektivitet 
som er 65 % av effektiviteten om dagen. 
 
I følge StatoilHydro er ising av oljevernutstyr sjelden et problem når utstyret er på sjøen. 
Tiltak for å unngå ising for utstyr på dekk gjennomføres ved kalde betingelser, blant annet 
er opptakssystemet tildekket av en presenning for å hindre påslag av vann som kan ise. 
Videre kan opptakssystemet forsynes med varmluft som hindrer ising. Videre vil slanger, 
pumper osv bli fylt med frostvæske for å hindre ising. 
 
StatoilHydro hevder også at beredskap mot akutt forurensning er oppdimensjonert med 
hensyn til antall innsatsenheter for å imøtekomme periodevis lavere effektivitet. Dette 
gjelder både den havgående beredskapen og den kystnære beredskapen. 
 
Til Bellonas kommentar om at de ikke kan se at oljevern har gjennomgått forbederinger i 
forhold til den omsøkte brønnen hevder StatoilHydro at det har vært store forbedringer 
innen oljevernet de siste årene. Alt av NOFO utstyr (lenser og opptagere) er blitt 
oppgradert på en rekke punkter. Dette utstyret erstatter nå alt det forrige utstyret. Videre 
er det gjort forbedringer på deteksjon og følging av oljeutslipp (ref MIROS og SECURUS 
kommentert tidligere). 
 
StatoilHydro viser til at det for denne brønnen er inngått avtale med IUA som etablerer en 
omfattende kystnær beredskap med en rekke kystsystemer. I disse systemene inngår 
kystfiskefartøy på typisk 30-40 fot. Mannskapene gjennomgår opplæring og trening, samt 
at fartøyene inspiseres grundig før avtale inngås. StatoilHydro hevder også at beredskapen 
ligger på et nivå som er sammenlignbart med boringen av Nucula 1. 
 
StatoilHydro mener den planlagte beredskapen vil gi en god risikoreduksjon. 
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Til Bellonas reaksjon på at StatoilHydro bygger ned standarden for oljevern i 
Barentshavet hevder StatoilHydro at de ikke bygger ned standarden, men legger blant 
annet opp til 8 kystsystemer i barriere 3 og ytterligere 11 fartøyer i barriere 4 som kan 
støtte barriere 4 eller benyttes som kystsystemer etter behov. 
 
Når det gjelder Bellonas kommentar til riktighet av oljedriftsberegningene svarer 
StatoilHydro at de legger til grunn de oljedriftsresultater som er benyttet i analysene. 
 
Kjemikalier 
Bellona hevder at kjemikalietestene ikke er tilpasset forholdene i Barentshavet og krever 
at boringen må gjennomføres uten utslipp til sjø. StatoilHydro svarer at bioakkumulering, 
bionedbrytning og giftighetseffekter er på lik linje med andre kjemiske prosesser i 
varierende grad påvirket av temperatur. Generelt sett er hastigheten til biokjemiske 
prosesser økende med temperaturen. I teorien vil derfor fallende temperaturer føre til at 
bionedbrytningsprosesser går saktere, akutt giftighet vil avta og passivt opptak 
(bioakkumulering) direkte fra omgivelsene eller via mage/tarm vil gå saktere.  
 
OSPAR gir retningslinjer for prosedyrer for uttesting av økotoksikologiske effekter av 
kjemikalier i det marine miljø. Valg av testparametre er utformet slik at de skal dekke 
økologisk viktige trofiske nivå og i best mulig grad reflektere forholdene i naturen. Videre 
skal det innenfor vitenskapelige forsvarlige rammer gjøres forenklinger slik at 
temperaturen er håndterbar på laboratoriene og at testorgansimer er lett tilgjenglige. Dette 
har resultert i at bionedbrytbarhetstesten (OECD 306) og plankton giftighetstest skal 
foregå ved 20 °C, og at piggvar- og corophiumtest skal foregå ved 15 °C. Da har man 
valgt arter som er lett tilgjengelig og lagt testparametrene innenfor et håndterbart område.  
 
I hovedsak er økotoksikologiske valgkriterier for anskaffelse og substitusjon forankret i 
OSPAR-testene. På den måten kan man rangere kjemikalier ut fra iboende egenskaper og 
kan ut fra et bredt sammenligningsgrunnlag velge de mest miljøvennlige kjemikaliene. 
Fra flere hold, bl.a. Bellona og SINTEF, er det hevdet at standardbetingelsene ikke er 
relevante for arktiske forhold fordi temperaturen i Norskehavet og Barentshavet er 
vesentlig lavere enn de temperaturene som økotokstestene blir utført under. Nytteverdien 
av å gjøre stedsspesifikke tester i tillegg til standardtestene er diskutabelt fordi de fire 
OSPAR-artene dekker bredt både trofisk (primærprodusent, plantespiser, rovdyr og 
åtseleter) og artsmessig (planteplankton, dyreplankton, fisk og muddergravende kreps), 
der den mest sensitive artens respons utgjør det enkelte kjemikaliets giftighet.  
 
StatoilHydro er uenig i at OSPAR-artene er spesielt hardføre, tvert i mot er spesielt 
planktonorgansimene svært følsomme for kjemikaliepåvirkning. Under hver eneste test 
blir forsøksorganismene eksponert for et standardkjemikalie med kjent giftighet. Dersom 
de responderer utover akseptgrensene, forkastes forsøket og testen må gjøres på nytt.  
 
Akutt giftighet: 
For å avdekke om en typisk representant fra faunaen i Barentshavet er mer sensitiv enn 
standardartene, har man testet ut akutt giftighet på raudåte (Calanus finmarchicus). 
Raudåte regnes som en av de viktigste artene i den nordøstlige Atlanteren, og er en av 



1132 Side 11 
 

 

bærebjelkene for bestander av bl.a. torsk, NVG-sild og lodde. I forsøket ble raudåte 
eksponert for både glykol og biosid i tillegg til et referansekjemikalie. Den samme 
glykolen brukes i BOP (blow out preventer) og representerer et av utslippene ifm Nucula 
2. I tillegg til glykol, ble raudåta eksponert for biosidet glutaraldehyd med veldokumentert 
giftighet fra OSPAR-tester. Forsøket viste at copepoden raudåte hadde samme eller litt 
lavere sensitivitet enn copepoden Acartia tonsa (OSPAR-art). Videre viste forsøket at 
sensitiviteten avtok med fallende temperatur. Det kan forklares med at Raudåte trives 
dårlig ved 15 °C eller at forgiftningen inntrer raskere ved høy temperatur enn lav, men 
konklusjonen er likevel at LC50-verdier fra den arktiske arten raudåte og OSPAR-arten 
Acartia tonsa var ganske sammenfallende. Det vil være slik at verdiene fra raudåte-testen 
ikke dekker alle eventualiteter i nordområdene, men vi valgte C. finmarchicus fordi den er 
en viktig pelagisk art i nord og fordi den er tilgjengelig for testing. Forsøket dekket 
temperaturområdet 4-20 °C og ble i sin helhet satt ut til SINTEF og ble presentert på 
TEKNA-symposiet på Geilo i 2006.  
 
De andre organiske kjemikaliene som slippes ut er om lag 6 kg gjengefett og rester fra 
riggvaskemidler der 50 kg er selve såpen. Produktene er biologisk nedbrytbare, og 
utslippet er sakte og fortynnet slik at akutteffekt fra disse vil være helt marginale.  
 
Utslippene fra borekjemikaliene er saltlake, vektmateriale, fortykningsmidler og 
filtertapsvæsker der alle er PLONOR-kjemikalier og der miljøbelastningen er lav eller 
ingen. 
    
Bionedbrytbarhet: 
Havstrømmene i det relevante området går fra sør-vest til nord-øst, slik at mikrofaunaen i 
nordområdene vil være tilsvarende det som finnes i Nordsjøen og Atlanteren. 
Nedbrytningstestene er utført i vann som vanligvis er hentet langs kysten i Nordsjø-
området. Nedbrytningskinetikken vil være påvirket av temperaturen, og det er et faktum at 
nedbrytningsprosessen går saktere dess kaldere vann. Kjemikaliene som planlegges å 
slippes ut er lett nedbrytbare under standardbetingelser og selv om forsøk viser at et 
produkt som glykol brytes saktere ned i kaldt vann vil de likevel brytes ned over noe 
lengre tid.  
 
Bioakkumulering: 
Denne økotoksikologiske parameteren måles iht. standarden OECD 117 som er uavhengig 
av temperaturen fordi man måler bioakkumuleringspotensialet ved å sammenligne 
testkjemikaliet med kjemikalier med kjente akkumuleringsverdier. Alle de organiske 
omsøkte kjemikalier på Nucula er vannløselige og med lavt akkumuleringspotensiale, slik 
at risiko for bioakkumulering direkte fra vannmassene eller via næringskjeden er 
neglisjerbar. 
 
Utslipp fra topphull 
Til Bellonas kommentar om at utslipp knyttet til topphullsboring ikke er i samsvar med 
forutsetning for leteboring i PL 393 svarer StatoilHydro at den teknikken som planlegges 
å anvendes medfører utslipp som er vesentlig lavere enn det som var forutsatt i 
forbindelse med underlaget for ULB utredningen og dermed i samsvar med 
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forutsetningene. Miljøkonsekvenser ved utslipp av 71 m3 kaks er beskrevet i avsnitt 11.2 i 
utslippssøknaden. Det konkluderes med at deponering av borekaks på havbunn i 
størrelsesorden 71 m3, kun vil ha negative effekter på bunnfaunaen i et meget begrenset 
bunnareal nær brønnen i en begrenset tid.  
 
Utslipp til luft 
Bellona reagerer på at søknaden ikke inneholder eksakte tall for mengde utslipp til luft. 
Til dette sier StatoilHydro at årsaken til at søknaden ikke oppgir eksakte tall for mengde 
utslipp StatoilHydro søker om, er at det er usikkerhet i hvor lang operasjonstiden på 
Nucula 2 vil bli.  Operasjonens varighet er avhengig av hvorvidt det blir gjort funn eller 
ikke. For ikke å søke om tillatelse til å slippe ut mer enn hva som er nødvendig, har 
StatoilHydro valgt å benytte antall operasjonsdøgn ved et tørr brønn scenario. I tillatelsen 
gitt for letebrønn 7222/11-1 ble det gitt tillatelse til at operasjonstiden ble utvidet med 
maksimum 20 dager ved påvising av hydrokarboner, da det er usikkerhet i antall 
operasjonsdøgn på det tidspunktet søknaden utarbeides. SFT skriver i tillatelsen gitt for 
letebrønn 7224/6-1 at det ikke er hensiktsmessig å sette eksakte utslippsgrenser.  
StatoilHydro har derfor valgt å ikke søke om eksakte tall for alle mulige scenarier. Dette 
har også blitt en praksis.  
 
For Nucula 2 er det estimert 37 døgn operasjonstid ved et tørr brønn scenario. Dersom det 
blir påvist hydrokarboner vil dette kreve tid for kjernetaking og mer omfattende 
formasjonsevalueringer, samt at det vil bli aktuelt å bore et sidesteg som beskrevet i 
søknaden. Estimert operasjonstid ved et funn scenario vil da øke med ca 16 døgn, og totalt 
er det da snakk om 53 døgn.  
 
Direktorat for naturforvaltning 
 
Miljørisiko- og beredskapsanalysen 
DN ønsker en begrunnelse på hvorfor det ikke settes foringsrør mellom de to reservoarene 
i Realgrunnen- og Kobbeformasjonen. StatoilHydro begrunner dette med at 
reservoartrykkene i brønnen er kjent fra Nucula 1 brønnen og de forskjellige reservoarene 
har samme trykkregime, med lave trykk i reservoarseksjonene. Hydrokarboner er 
forventet i Fruholmen Fm. Reservoarene i Kobbe Fm forventes å være vannfylte. Kun de 
nedre Kobbesandene har et lite potensial for olje, men der er reservoarkvaliteten så 
marginal at sjansen for å få en krysstrømning mellom Kobbe og Realgrunnen vil være 
veldig liten. Tilsvarende vil det, ved en eventuell utblåsning til overflaten, kun være et 
neglisjerbart bidrag fra Kobbe, om noe. 
 
DN mener at referanseanalysen for miljørisiko burde vært tilgjengeliggjort sammen men 
søknadsgrunnlaget, eller relevante forhold burde vært oppsummert tilstrekkelig i 
analysegrunnlaget for avgrensningsbrønnen på Nucula. StatoilHydro viser til at de vil ha 
en dialog med SFT om hvilken informasjon som skal inngå direkte i miljørisiko- og 
beredskapsanalysene, hva som bør følge som vedlegg og hva det kan refereres til. 
StatoilHydro vil fortsette med kun å referere til noen dokumenter som for eksempel 
veiledere, NOFOs planverk eller Scandpowers frekvensberegninger. 
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DN mener at det bør etableres fulle rate varighetsmatriser for de utblåsningsscenariene 
som er relevante for den planlagte aktiviteten (hhv. Realgrunnen, Kobbe og 
Realgrunnen/Kobbe), før man kan sammenligne utblåsningsratene mellom Nucula 2 og 
Nucula 1 og at nye ratematriser må ligge til grunn for videre vurderinger og analyser. 
StatoilHydro hevder at det er blitt lagt til grunn full rate- og varighetsmatrise for analysen. 
I miljørisikoanalysen for Nucula 1 ble imidlertid en utblåsning fra Realgrunnen og Kobbe 
samtidig identifisert som dimensjonerende scenario med høyeste rater. Derfor ble dette 
scenarioet benyttet for Nucula 2 med ny rate- og varighetsfordeling. 
 
Når det gjelder sannsynlighetsfordelingene til Nucula 1 og 2 hevder StatoilHydro at de er 
nokså like. Matrisene viser høyest sannsynlighet for korte varigheter. For de mest 
sannsynlige varigheter (inntil ca. 15 dager) er sannsynlighetene for Nucula 2 noe lavere 
enn for Nucula 1. Selv om sannsynlighetene for lange varigheter er noe høyere for Nucula 
2 enn for Nucula 1 er deres bidrag i begge tilfellene veldig liten. Dermed vil en forskjell 
mellom 40 og 47 døgn nesten ikke synes iht influensområdets størrelse. Dette vil i liten 
grad forandre konsekvensene og miljørisikoen. 
 
Det foreligger nye forvitringsstudier fra ENI for blend Realgrunnen/Kobbe som har en 
fordeling som blir dominert av den lettere Kobbeoljen. Nucula-prosjektet forventer 
derimot en oljetype hvor den tyngre Realgrunnenoljen dominerer og dermed er det 
Njordoljetypen som kommer nærmest den forventede oljetypen ved Nucula 2. Dette er 
også en konservativ antagelse. 
 
DN etterlyser miljørisikobergninger med nye data for utvalgte verdifulle økologiske 
komponenter (VØKer). StatoilHydro har utført nye beregninger og kommet til at Alke slår 
høyest ut i høstsesongen med 11 % av akseptkriteriene. Bergningen er gjort for nasjonale 
bestandssett. 
 
Når det gjelder utslippssannsynligheter sier StatoilHydro at basisfrekvensene for utslipp 
som legges til grunn for miljørisikoanalyser er beregnet av Scandpower, basert på en årlig 
oppdatering av SINTEFs utblåsningsdatabase. Utblåsningssannsynlighet beregnes med 
grunnlag i utblåsninger de siste 20 årene. Dvs. at frekvensene kan variere fra år til år. I 
tillegg skiller man ved beregning av frekvensene bl.a. mellom letebrønn og 
avgrensningsbrønn. 
 
Til DNs spørsmål om analysene er utført på regionale eller nasjonale bestander påpeker 
StatoilHydro at miljørisikoanalysen for Nucula 2 er utført etter omforent metodikk i OLF 
som er rettet mot nasjonale bestander. Den faglige diskusjonen om bruk av nasjonale 
bestander mot bruken av regionale bestander pågår for tiden både internt og eksternt av 
selskapet. Et endelig resultat hva som er faglig riktig foreligger ikke. 
 
Til DNs kommentar at om utførelsen av gap-analyse hevder StatoilHydro at 
beredskapsbehovet for barriere 1 og 2 er blitt beregnet for det dimensjonerende scenarioet 
med inputdata for Nucula 2 med hjelp av kalkulatoren som ligger på NOFOs 
oljevernportal. Resultatet er 1 NOFO-system i 1. barriere og 1 NOFO-system i 2. barriere. 
Kravet StatoilHydro stiller er derimot mye mer omfattende med 4 NOFO-system i 1. 
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barriere og 2 NOFO- eller kystvaktsystem i 2. barriere. StatoilHydro hevder videre at 
foreliggende datagrunnlag tilsier at en forenklet analyse for Nucula 2 basert på Nucula 1 
som referanseanalyse er gjennomførbart. 
 
4. Begrunnelse for SFTs vedtak  
 
SFT har ved avgjørelsen av om tillatelse skal gis, lagt vekt på de forurensningsmessige 
ulemper ved tiltaket og sammenholdt med de fordeler og ulemper tiltaket for øvrig vil 
medføre. Dette skal ivareta forurensningslovens krav om å foreta en helhetlig vurdering 
som inkluderer faglige vurderinger av risiko for miljøskade, samfunnsmessige fordeler og 
ulemper, sikkerhet for personell, samt kostnader for operatøren. Forskrift om helse, miljø 
og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften) § 9 omhandler prinsippene for 
risikoreduksjon, og spesifiserer at skade eller fare for skade på det ytre miljøet skal 
forhindres eller begrenses i tråd med miljølovgivingen, og at risikoen deretter skal 
reduseres ytterligere så langt det er mulig. Paragrafen presiserer kravet til bruk av beste 
tekniske, operasjonelle eller organisatoriske løsninger, at føre-vâr-prinsippet skal følges, 
og at operatørene har en generell substitusjonsplikt når det gjelder faktorer som kan volde 
skade eller ulempe for miljøet.  
 
SFT legger bl.a. til grunn følgende overordnede rammer for behandling av søknaden: 
 

- St.meld.nr. 58 (1996-97) Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling 
- St.meld.nr.12 (2001-2002) Rent og rikt hav 
- St.meld.nr. 38 (2003-2004) Om petroleumsvirksomheten 
- St.meld.nr. 21 (2004-2005) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand 
- St.meld.nr. 8 (2005-2006) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet 

og havområdene utenfor Lofoten 
- St.meld.nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand 

 
Stortingsmelding nr. 58 (1996-97) ”Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling” 
understreker viktigheten av føre vâr-prinsippet og substitusjonsplikten. Den inneholder 
målsetninger om betydelige utslippsreduksjoner til sjø fra petroleumssektoren. Som 
hovedregel skal det ikke tillates miljøfarlige utslipp (nullutslipp) fra nye funn med 
selvstendige utbyggingsløsninger. Hensynet til det ytre miljøet skal derfor tillegges stor 
vekt gjennom valg av tekniske og operasjonelle løsninger og ved utvelgelse av 
kjemikalier. Stortingsmelding 12 (2001-2002) ”Rent og rikt hav” og Stortingsmelding 21 
(2004-2005) ”Regjeringens miljøvernpolitikk og riktes miljøtilstand” viderefører denne 
målsettingen, og inkluderer blant annet naturlig forekommende stoff i produsert vann i 
målsettingen om reduksjon av miljøfarlige utslipp, samt spesifiserer et absolutt null mål 
for utslipp av miljøfarlige stoffer innen utløpet av 2005. 
 
I OEDs utredning av konsekvenser for helårig petroleumsvirksomhet i Lofoten/ 
Barentshavet (ULB, 2003) og i Stortingsmelding 38 ”om petroleumsvirksomheten” 
spesifiseres regjeringens nullutslippsmål for petroleumsvirksomhet i dette området. Dette 
er konkretisert med at det ikke skal være utslipp av borekaks, også når det bores med 
vannbasert borevæske. Dette kravet vil normalt ikke gjelde ved boring av topphull dersom 
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utslipp ikke medfører fare for naturressurser i influensområdet. Disse forutsetningene for 
aktivitetene er ikke basert på risikovurderinger, men en streng føre-var holdning. Utslipp 
utover borevæske/borekaks vil være underlagt de generelle nullutslippsmålsetningene, jf. 
St.meld. nr. 21 (2004-2005). Dette betyr at utslipp av kjemikalier i gul og grønn kategori 
skal vurderes i henhold til risiko for miljøskade og kan tillates sluppet ut dersom risiko er 
ubetydelig med de aktuelle mengder, samt tid og sted for utslippet. 
 
ULB og Stortingsmeldingene omtaler også at beredskap mot akutt forurensning skal være 
minst like god i Barentshavet som på resten av kontinentalsokkelen og understreker at det 
kan være betydelige utfordringer knyttet til beredskap i nordområdene på grunn av mørke, 
kulde og dårligere infrastruktur. 
 
Stortingsmelding nr. 8 (2005-2006) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i 
Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplanen) understreker at 
håndtering av risiko mot akutt forurensning er den viktigste utfordringen i Barentshavet i 
årene fremover, ved siden av langtransportert forurensning. For de mest sårbare områdene 
og ut fra en vurdering av risikoen for akutt forurensning er det derfor satt rammer for 
petroleumsvirksomhet i området. For kystsonen langs Troms og Finnmark til grensen mot 
Russland omfatter dette at det ikke skal igangsettes petroleumsvirksomhet i et belte på 35 
km fra grunnlinjen langs kysten av Troms II til grensen mot Russland. I området fra 35-50 
km fra grunnlinjen skal det ikke igangsettes ny petroleumsvirksomhet, men virksomhet i 
allerede tildelte tillatelser t.o.m. 19. runde er unntatt fra dette. I området mellom 50 km og 
65 km fra grunnlinjen skal det ikke være tillatt med leteboring i oljeførende lag i perioden 
1. mars til 31. august. I Barentshavet skal det ikke være utslipp til sjø fra brønntesting. 
 
Den omsøkte brønnen ligger 46 km fra land, men operasjonen regnes ikke som ny 
petroleumsvirksomhet da lisens er tildelt i 19. tildelingsrunde. Boring i oljeførende lag vil 
være innenfor det gitte boretidsvinduet for området. For å tilfredsstille kravene til 
boretidsvindu må boringen gjennomføres på et tidspunkt på året der rammebetingelsene 
for å få gjennomført en vellykket aksjon mot akutt forurensning er dårligere enn på en 
annen årstid. SFT anser imidlertid sannsynligheten for utslipp som lav og aktiviteten 
samlet sett som forsvarlig så lenge kravene i denne tillatelsen overholdes. 
 
 
4.1 Bruk og utslipp av kjemikalier 
Operatøren har en spesifikk plikt til å bytte ut helse- og miljøfarlige kjemikalier med 
mindre farlige alternativer (jf. produktkontrolloven § 3a, substitusjonsplikt). Denne 
plikten gjelder innen alle kjemikaliekategorier.  
 
SFTs regulering fokuserer på de miljøfarlige stoffene og ikke på handelsproduktene. 
Unntak fra dette er kjemikalier med innhold av stoff i svart kategori som det kun 
unntaksvis gis tillatelse til bruk og utslipp av. Dette er stoffer som er lite nedbrytbare og 
samtidig viser høyt potensial for bioakkumulering eller er svært akutt giftige.  Kjemikalier 
som inneholder et eller flere miljøfarlige stoff i SFTs røde kategori skal prioriteres spesielt 
for substitusjon i henhold til SFTs kriterier. Dette er stoff som brytes sakte ned i marint 
miljø, viser potensial for bioakkumulering og/eller er akutt giftige. 
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I henhold til nullutslippsmålet skal det fra 2006 ikke være utslipp til sjø av tilsatte 
kjemikalier innen svart og rød kategori. Det vil kun gis tillatelse til utslipp i svart og rød 
kategori dersom det foreligger tungtveiende tekniske og sikkerhetsmessige hensyn.  
 
StatoilHydro har ikke søkt om forbruk eller utslipp av kjemikalier i svart eller rød 
kategori. 
 
4.1.1 Kjemikaliedokumentasjon  
Krav til testing av offshorekjemikalier er nedfelt i forskrift om utføring av aktiviteter i 
petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften) § 56a og er identiske med OSPARs 
retningslinjer for testkrav. Testene utføres i laboratoriet ved romtemperatur, dvs. 20 °C. I 
prinsippet er dette likt for alle kjemikalier, selv om testregimet for offshorekjemikalier 
avviker noe, i og med at testene utføres i sjøvann og på marine organismer. Hensikten 
med testene er ikke å undersøke stoffenes effekter og egenskaper ved de faktiske 
miljøforhold, men å undersøke stoffenes iboende egenskaper. SFT er enig med Bellona i 
at det ikke testes på de mest relevante organismene for Barentshavet, men av praktiske 
hensyn, bl.a. for å kunne vurdere kjemikaliene likt innenfor OSPAR, er vi avhengige av å 
ha et felles internasjonalt testregime.  
  
For at egenskapene skal kunne sammenliknes for ulike kjemikalier utføres testene under 
standardiserte betingelser og med standard testorganismer. Økosystemene er komplekse 
og det er umulig å teste effekter på alle arter og for alle miljøforhold, det er derfor 
nødvendig å teste på enkelte standardorganismer. For øvrig kan det nevnes at normal 
vintertemperatur i Barentshavet sør for polarfronten ligger på rundt 5-6 grader, og skiller 
seg ikke mye fra vintertemperaturen i Nordsjøen, som er 6-8 grader. 
 
Nøkkelarter for Barentshavet har vist seg vanskelig å teste på, delvis fordi de er vanskelig 
å holde i laboratorium. Per i dag eksisterer det ikke standardiserte tester på arter som fins i 
Barentshavet. Imidlertid er det ønskelig fra SFTs side at sensitiviteten til nøkkelarter eller 
særlig sårbare arter testes. Det har vært utført akutt giftighetstester på krepsdyret rauåte 
(Calanus finmarchicus) som StatoilHydro også viser til. Disse forsøkene viste at rauåte 
har samme eller litt lavere sensitivitet enn arten Acartia tonsa, som er den standardiserte 
OSPAR testen. Per i dag opereres det ikke med egne tester for kjemikalier som benyttes i 
Barentshavet, men kjemikalieutslippene er gjenstand for strengere regulering av bruk og 
utslipp av kjemikalier gjennom utslippstillatelsene som er gitt i Barentshavet. For 
petroleumsvirksomhet i Barentshavet er det spesifisert egne miljøkrav i OEDs utredning 
av konsekvenser for helårlig petroleumsvirksomhet i Lofoten/ Barentshavet og i 
Stortingsmelding 38 (2003-2004) om petroleumsvirksomheten. Forutsetningen for 
miljøkravene er en streng føre-var-holdning. Generelt på sokkelen gjelder også at 
operatørene har en plikt til å bytte ut helse- og miljøfarlige kjemikalier med mindre farlige 
kjemikalier. For boringen av 7125/4-2 er det kun søkt om forbruk og utslipp av gule og 
grønne kjemikalier. På grunnlag av dagens kunnskap er det ingen grunn til å tro at utslipp 
av kjemikalier ved denne boringen i Barentshavet vil medføre miljøskade, eller at valg av 
kjemikalier ville vært annerledes dersom man hadde andre tester.  
 



1732 Side 17 
 

 

4.12 Kjemikalier i gul kategori 
Kjemikalier som har akseptable miljøegenskaper (gul kategori) brytes relativt raskt ned i 
marint miljø, og/eller viser lavt potensial for bioakkumulering og/eller er ikke akutt 
giftige. Operatørene skal foreta en vurdering av potensiell miljøskade også for kjemikalier 
i gul kategori da utslippssted, tidspunkt og mengde vil kunne påvirke risiko for 
miljøskade. 
 
Til sammen er det søkt om utslipp av 52 kg stoff i gul kategori for brønn 7125/4-2. 
Riggkjemikalier utgjør den største andelen gult stoff, 48 kg. I tillegg slippes det ut små 
mengder gult gjengefett fra borerør og fôringsrør. 
 
Planlagt utslipp av stoffer i gul kategori i forbindelse med boring av brønnene er svært 
lavt. SFT gir tillatelse til utslipp av omsøkt mengde stoff i gul kategori og vurderer dette 
til ikke å medføre effekter av betydning for det marine miljø. 
 
4.1.3 Kjemikalier i grønn kategori 
For PLONOR-kjemikaliene (grønn kategori) finnes det en liste vedtatt i Oslo-Paris-
kommisjonen (OSPAR). Det stilles normalt ikke krav i tillatelsen til bruk eller utslipp av 
disse. Etter SFTs vurdering vil utslipp av PLONOR-kjemikalier fra de aktivitetene det er 
søkt om ikke medføre skade eller ulempe for det marine miljøet. StatoilHydro søker om 
utslipp av til sammen 406 tonn stoffer i grønn kategori. 372 tonn av de grønne stoffene til 
utslipp inngår i borevæsken som slippes ut fra topphullet og består hovedsakelig av NaCl. 
Av riggkjemikaliene går 7 tonn grønne stoffer til utslipp. I sement inngår 27 tonn stoffer i 
grønn kategori og denne består hovedsakelig av G-sement. Den største andelen av de 
omsøkte grønne stoffene består av salter som finnes naturlig i sjøvann, inerte mineraler og 
vann.  
 
SFT gir tillatelse til bruk og utslipp av omsøkt mengde PLONOR-kjemikalier og vurderer 
at utslippene ikke vil medføre effekter av betydning for det marine miljø. Anslag over 
planlagt utslipp av PLONOR-kjemikalier er gitt i den vedlagte tillatelsen. Operatøren skal 
dokumentere og rapportere eventuell økt bruk og utslipp av PLONOR-kjemikalier i 
forhold til anslagene. 
 
4.1.4 Null utslipp til sjø 
Særskilte forutsetninger for petroleumsaktivitet i Barentshavet er blant annet gitt i 
St.meld. nr. 38 (2003-2004) Om petroleumsvirksomheten, St.meld. nr. 21 (2004-2005) Om 
regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand og i St. meld nr 8 Helhetlig 
forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (2005-
2006). For petroleumsvirksomhet i Barentshavet spesifiserer disse Stortingsmeldingene at 
borekaks og borevæske fra topphullet normalt vil kunne slippes ut dersom situasjonen er 
slik at utslippet ikke inneholder komponenter med uakseptable miljøegenskaper, og at 
potensialet for skade på sårbare miljøkomponenter i det aktuelle området vurderes som 
lavt. Utslipp fra topphull skal være gjenstand for søknad og tillatelse fra SFT og skal 
derfor behandles i hver enkelt sak. Stortingsmeldingene spesifiserer videre at det er de 
generelle nullutslippsmålene som gjelder for utslipp utenom borekaks/borevæske og 
produsert vann.  
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SFTs saksbehandling knyttet til boring av brønn 7125/4-2 har i tråd med forutsetningene 
inkludert en vurdering av de planlagte utslippene av kjemikalier, herunder mengder og 
miljøegenskaper, og utslipp av borekaks fra topphullet, i forhold til kunnskapen om 
influensområdets sårbarhet for slike utslipp. Området i et 50 kilometers kystbelte er i 
forvaltningsplanen definert som særlig verdifulle og sårbare områder i miljø- og 
ressurssammenheng. Imidlertid har kartleggingen av nærområdet for den aktuelle brønnen 
dokumentert at det ikke er koraller eller annen spesielt sårbar bunnfauna i området. 
Boringen vil foregå i perioden høst. Lodda gyter i mars april, det er derfor ikke sannsynlig 
at det er tilstedeværelse av fiskeegg og – larver i denne perioden. SFT anser derfor 
utslippet til sjø av vannbasert kaks og kjemikalier som hovedsakelig består av mineraler 
og stoffer som finnes naturlig i sjøvann, for å ha miljømessig svært liten betydning. 
Erfaringer fra tidligere boringer viser at mulig påvirkning vil være begrenset til det 
umiddelbare nærområdet til brønnen.  
 
StatoilHydro har søkt om utslipp av 52 kg stoff i gul kategori. Riggvaskemiddel utgjør 
den største andelen gult stoff, og i tillegg vil det slippes ut små mengder gult gjengefett fra 
borestreng. SFT har vurdert at det omsøkte utslippet av gult stoff er svært lavt og ikke vil 
gi effekter av betydning for det marine miljø. 
 
 
4.2 Utslipp til sjø av olje og naturlig forekommende stoffer 
 
4.2.1 Utslipp av olje med drenasjevann 
StatoilHydro beskriver at drenasjevann vil bli renset i henhold til gjeldene krav eller sendt 
til land for behandling. Ved rensing av oljeholdig vann vil det bli tilsatt flokkulant, et 
kjemikalie i grønn kategori. Flokkulanten vil bli skummet av og vil ifølge StatoilHydro 
ikke gå til utslipp. HMS-forskriftene gir ikke spesifikke krav til analyse av oljeinnhold i 
drenasjevann. Ved utslipp av drenasjevann til sjø i forbindelse med denne boringen stiller 
SFT vilkår om prøvetaking og analyse av vannet på riggen. Dette skal gjennomføres for å 
muliggjøre optimal drift av renseanlegget og for at beregnede utslippsmengder blir 
representativt for utslippet. 
 
Det skal ikke være utslipp til sjø ved brønntesting. 
 
4.2.2 Utslipp av borekaks 
StatoilHydros planlagte topphull for brønnen på Nucula er 159 meter. StatoilHydro søker 
om utslipp av borekaks fra boring av topphullet for boring av brønnen 7125/4-2. Det blir 
utslipp fra topphullet 36”- og 26”-seksjonene, til sammen 159 meter ned fra havbunnen. 
Topphulletbores utelukkende med bruk av sjøvann. Dette vil medføre utslipp av 71 m3 
borekaks, som tilsvarer 214 tonn borekaks.  
 
Bellona mener at utslippet fra det planlagte topphullet ikke er i tråd med forutsetningene 
for gjenåpningen av Barentshavet i 2003, dette er med referanse til beskrivelsen av 
topphull i underlagsrapport 5a til ULB. I denne rapporten beskrives topphullet som den 
delen av brønnen som bores uten retur til rigg, normalt kun 36”-seksjonen og i eksemplet 
som brukes er denne seksjonen 60 meter lang og gir 50 m3 utboret masse. Det anføres 
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videre at det også kan være aktuelt med boringer med mindre tverrsnitt enn 36”, noe som 
vil redusere utslippsmengdene. Eksempelet fra underlagsrapport 5a til ULB er imidlertid 
ikke brakt videre som en konkret grense eller definisjon av topphull i Stortingsmeldingen.  
 
SFT forholder seg til at topphullet er den delen av brønnen som bores før utblåsnings-
sikringsventilen (BOP) og stigerøret opp til riggen kan monteres. Vi viser også til 
Stortingsmelding nr. 38 (2003-2004) som spesifiserer at borekaks og borevæske fra 
topphullet normalt vil kunne slippes ut. SFT konsulterer ekspertise hos operatørene og i 
Ptil for boretekniske og sikkerhetsmessige vurderinger av når brønnen kan kobles til 
riggen med retursystem for kaks og borevæske.  
 
SFT gir tillatelse til utslipp av borekaks fra topphullet basert på at utslippet kun vil 
påvirke et område som er av liten geografisk utstrekning. SFTs avgjørelse er basert på 
rapporter etter overvåkingsundersøkelser etter tilsvarende boreoperasjoner. Undersøkelser 
viser at utslipp av topphullskaks sprer seg i en radius på ca 50 m ut fra borehullet. 
Utslippet vil føre til at de organismene som lever i og på sedimentet som dekkes av kakset 
dør, men området vil relativt raskt kunne rekoloniseres etter avsluttet boring. Selv med et 
relativt langt topphull er det lite trolig at radius for kaksutslippet og dermed 
skadeomfanget vil øke betydelig. SFT anser derfor at utslipp av borekaks fra topphullet i 
de mengder de søkes om ikke vil medføre konsekvenser av betydning for marint miljø. 
 
SFT anser ikke utslipp av kaks fra topphullet på den omsøkte brønnen for å være i strid 
med forutsetningene gitt i Stortingsmeldingene. Da kartlegging av nærområdet for den 
aktuelle brønnen har dokumentert at det ikke er strukturbyggende koraller eller annen 
spesielt sårbar bunnfauna i området anser SFT at utslipp til sjø av borekaks knyttet til 
boring av topphullseksjonene på brønn 7125/4-2 vil ha miljømessig liten betydning og at 
dette totalt sett vil være en miljømessig bedre løsning enn oppsamling av borekaks for 
transport og deponering/behandling på land.  
 
Både operatørene og myndighetene har fortsatt begrenset erfaring med håndtering av kaks 
boret med vannbasert borevæske. Det er derfor behov for å fortsette med kartlegging av 
miljøeffekter fra utslipp av kaks fra topphullet og utredning av sannsynlige 
miljøkonsekvenser ved utslipp av kaks etter BOP er satt, samt skaffe mer kunnskap om 
miljøkonsekvenser knyttet til transport, behandling og gjenbruksløsning av kaks på land. 
Dette for å gi bedre grunnlag for valg av miljømessige beste løsning for fremtidig 
håndtering av borekaks. Dette forutsetter at StatoilHydro gjennomfører en kartlegging av 
utbredelse og tykkelse av kakslaget på havbunnen rundt brønnen etter og eventuelt under 
boring. StatoilHydro skal også ha en tett oppfølging av kaks som skal håndteres videre, 
evt. på land. Erfaringene fra operasjonen, herunder miljøvurderinger, skal rapporteres til 
SFT innen seks måneder etter endt boring.  
 
 
4.3 Utslipp til luft 
Kraftgenereringen på Polar Pioneer medfører utslipp av CO2, NOx og nmVOC. Kraft-
genereringen foregår ved bruk av dieseldrevne motorer. Basert på dagens forbruk er det 
antatt et dieselforbruk på 25 tonn per døgn og det er planlagt for at riggen vil ligge på 
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lokasjon i 37 dager. Dersom det blir gjort et funn vil det bli boret et sidedsteg til brønnen. 
Varigheten for dette er 16 dager. Beregning av utslippene er gjort ved bruk av OLFs 
standardfaktorer. 
 
Dette kan gi utslipp i en størrelsesorden 4240 tonn CO2, 93 tonn NOx og 6,6 tonn 
nmVOC. Disse mengdene utgjør en liten andel av de totale luftutslippene fra sokkelen, 
men flere borerigger er i aktivitet store deler av året og boreaktiviteten som sådan gir et 
betydelig bidrag til de nasjonale utslippene. SFT ser det derfor som viktig at det settes 
fokus på utslippsreduserende tiltak også på de flyttbare innretningene. Vi er inneforstått 
med at det kan være vanskelig å gjennomføre nye tiltak etter at riggvalg er foretatt og 
forutsetter derfor at operatørene vurderer de teknologiske løsningene for utslippsreduksjon 
ved valg av rigg og ved kontraktsinngåelser. 
 
Søknaden gir estimater for utslippene til luft basert på estimert tidsperiode som riggen vil 
ligge på lokasjon. Ettersom det ved funn kan bli aktuelt med brønntesting anser SFT det 
ikke som hensiktsmessig å angi eksakte utslippsmengder. SFT gir derfor tillatelse til 
utslipp til luft som omsøkt, men forutsetter at StatoilHydro opprettholder et høyt fokus på 
økt energieffektivitet og miljømessig gode løsninger om bord på Polar Pioneer. 
 
 
4.4 Injeksjon av oljeholdig bergmasse 
Etter at BOP er satt og stigerør er montert vil borekaks og borevæske bli håndtert uten 
utslipp til sjø i tråd med forutsetningene i ULB. Borekaks vil bli sendt til land eller malt 
opp til slam. Utboret sement og eventuelt oljeholdig bergmasse vil bli sendt til land eller 
injisert tilbake i brønnen. 
 
Sammenlignet med utslipp til sjø eller oppsamling for behandling og/eller deponering på 
land, anser SFT at injeksjon av slam er en miljømessig akseptabel løsning. SFT gir derfor 
tillatelse til injeksjon som beskrevet i søknaden.  
 
 
4.5 Miljørisiko- og beredskapsanalysen 
SFT har gjennomgått gap-analysen for boringen og fant den mangelfull og konklusjonene 
dårlig begrunnet. SFT ba derfor StatoilHydro om tilleggsopplysninger og en nærmere 
redegjørelse for konklusjonene, og vi kalte inn til et møte for å få avklart hva slags 
beredskapsløsning StatoilHydro har valgt. SFTs vurdering er at StatoilHydro har redegjort 
på en tilfredsstillende måte for de spørsmål og kommentarer SFT og høringsinstansene 
har hatt til gap-analysen.  
 
Sannsynligheter, rater og varigheter 
Ved behandling av søknaden for boring av Nucula 1 ba SFT om at beredskapsanalysen 
skulle baseres på en full rate/varighetsfordeling som inngår i de statistiske 
oljedriftsberegningene. For Nucula 2 har StatoilHydro utført en forenklet 
beredskapsanalyse (gap-analyse) basert på referanseanalysen fra Nucula1 og informasjon 
om reservoarforhold fra boring av Nucula 1. 
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Gap-analysen viser et behov for 2 NOFO system for bekjempelse på åpent hav nær kilden. 
På grunn av den korte drivtiden til land har StatoilHydro lagt til grunn en mer robust og 
fleksibel løsning med flere system enn det behovet som er kommet frem i analysen. 
StatoilHydro har for Nucula 2 valgt tilsvarende beredskapsløsning som ved boring av 
Nucula 1, med 4 NOFO-system og 2 kystvaktsystem for bekjempelse nær kilden og på 
åpent hav. 
 
Data for naturressurser, nasjonale og regionale bestander 
StatoilHydro har etter høringsrunden utført nye miljørisikoberegninger for utvalgte 
VØK’er fra det datasettet som NINA har utarbeidet for SEAPOP. Resultatene viser at det 
er miljørisiko for alke som slår høyest ut i høstsesongen med 11 % av akseptkriteriet for 
moderat miljøskade og 0,4 % av akseptkriteriet for betydelig miljøskade. StatoilHydro 
viser videre til at bruk av nasjonale bestander inn i analysene er omforent metodikk i 
OLF. SFT vil i samarbeid med operatørene og fagmiljøene vurdere hvordan dette bør 
gjøres fremover. For boringen på Nucula 1 etterspurte SFT miljørisiko bergninger for 
regionale bestander av sjøfugl. Her var miljørisiko for alke i underkant av 50 % av 
akseptkriteriene for høstperioden. Resultatene fra de nye miljørisikoanalysene 
StatoilHydro har utført gir lavere miljørisiko for Alke for Nucula 2 sammenlignet med 
Nucula 1. Basert på dette antar SFT miljørisiko for regionale bestander også ligger 
innenfor akseptkriteriene for denne boringen. Ved beregning av miljørisiko tas det ikke 
hensyn til effekt av beredskapstiltak. 
 
 
4.6 Krav til beredskap mot akutt forurensning 
StatoilHydro har lagt til grunn en vektet rate for overflateutslipp på 1270 m3 /døgn. Oljen 
antas å ha samme egenskaper som Njordolje. Resultatene fra oljedriftsimuleringene for 
vektet rate og varighet uten effekt av beredskapstiltak viser at i de simuleringene hvor olje 
når land er korteste drivtid 1,4 døgn. Maksimal mengde oljeemulsjon inn til 
eksempelområde er 1800 tonn. 
 
Barrierene må ha en responstid som gjør det mulig med en effektiv bekjempelse av olje på 
overflaten mellom utslippspunktet og land i hele perioden før stranding. Barriere 1 – 3 
skal, i tillegg til å redusere oljemengden på overflaten, primært hindre olje i å nå områder 
med sårbare naturressurser på åpent hav, mens barriere 4 og 5 primært skal 
hindre/redusere forurensning inne i kystsonen. Krav til responstider er begrunnet i disse 
forholdene. NOFO- systemer kan operere i større bølgehøyder enn øvrig lense - og 
opptaksmateriell. Det er påpekt gjennom høringen, blant annet av Bellona og Midt-
Finnmark IUA, at bølgeforholdene i området medfører at effektiviteten av 
beredskapsmateriellet nedsettes. SFT er enig i dette. Materiell som har en ytelse 
tilsvarende NOFO – systemer bør derfor brukes i størst mulig grad i kystnære områder i 
tillegg til på havet. NOFO systemer har imidlertid en begrensning i forhold til operasjon 
nær kysten i trange og grunne farvann. Derfor er det viktig at denne barrieren også 
inkluderer havgående opptakssystemer som også kan operere i grunnere og trangere 
farvann enn NOFO systemene. Kravene er satt ut fra at tilstrekkelige ressurser skal være 
tilstede for effektiv bekjempelse av olje på overflaten og i strandsonen i startfasen av en 
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aksjon. Videre skal det være foretatt nødvendige forberedelser til å kunne tilkalle 
nødvendige ressurser for videre bekjempning.  
 
SFT er enig med Bellona at ising kan være et problem, og dette må ivaretas gjennom at 
StatoilHydro i størst mulig grad benytter beredskapsfartøy, lektere for lagring av 
oppsamlet emulsjon og øvrig beredskapsmateriell som er klargjort for å begrense 
nedising. SFT forutsetter at leteaktiviteten tilpasses dersom nedising tilsier at 
beredskapstiltak ikke kan iverksettes. 
 
Bellona påpeker i sin høringsuttalelse at SFT uttalte i forbindelse med 19. 
konsesjonsrunde at dagens beredskap ikke kan sikre tilstrekkelig risikoreduksjon for de 
kystnære blokkene. Denne uttalelsen var basert på rammebetingelsene for en 
oljevernaksjon. Disse betingelsene er blant annet at signifikant bølgehøyde bør være 
under 3,5 meter, at fjernmålingssystemene fungerer i tråd med forutsetningene i HMS- 
forskriftene om uavhengighet at lys – og siktforhold, og at nedising av materiell med en 
normal varighet på opptil en uke kan forekomme. I kystnære blokker er det stor 
sannsynlighet for at dersom bølge - og nedisingsforholdene tilsier at en aksjon ikke kan 
iverksettes, vil oljen nå land før forholdene bedres. Stortinget, ved sin behandling av 19. 
konsesjonsrunde, bestemte at området skulle åpnes for boring til tross for de miljømessige 
og beredskapsmessige betenkelighetene. En overordnet avveining av fordeler og ulemper 
ved denne type aktivitet er derfor allerede foretatt og er lagt til grunn for behandlingen av 
denne saken.  SFT har likevel foretatt en konkret vurdering av risiko knyttet til den 
omsøkte boringen. I oktober er faren for ising ikke spesielt stor, men SFTs erfaring tilsier 
at tidspunkt for borestart ofte endres. Vi har derfor stilt krav om at aktiviteten må tilpasses 
værforholdene. 
 
I løpet av de siste årene er det gjennomført vellykket utvikling av fjernmålingssystemer 
uavhengig av lys og sikt. SFT har stilt krav om at StatoilHydro tar disse i bruk, og mener 
at dette tiltaket sammen med de øvrige beredskapstiltakene medfører tilfredsstillende 
risikoreduksjon.    
 
Krav til fjernmåling er gitt i aktivitetsforskriften § 50. Det er viktig å kunne oppdage og 
kartlegge posisjon og areal av forurensningen raskt, og i samsvar med responstider og 
manøvreringsmuligheter for det øvrige beredskapsmateriellet, slik at fjernmålings-
resultatene kan utgjøre nødvendig grunnlag for en effektiv aksjon. SFT finner det derfor 
nødvendig å spesifisere krav til responstid for fjernmåling, samt understreke operatørens 
plikt til å ha tilstrekkelig kompetanse og systemer for å håndtere overvåkingsresultater og 
beredskapsmateriell slik at en aksjon mot akutt forurensning kan ivaretas på best mulig 
måte. Dårlig sikt blant annet på grunn av tåke og mørketid kan bli et problem under en 
aksjon mot akutt forurensning. Det er av spesiell viktighet at best tilgjengelige teknikker 
for å oppdage og kartlegge olje på havoverflaten blir tatt i bruk. 
 
SFT stiller derfor krav til at beredskapsfartøy skal være utrustet med oljedetekterende 
radar. 
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StatoilHydro har forutsatt at inntil tre havgående opptakssystemer samt et 
kommandofartøy er lokalisert i regionen og at ytterligere ressurser hentes fra de øvrige 
regionene på norsk sokkel. StatoilHydro har i sin plan to kystvaktsystemer med responstid 
24 og 34 timer. Minimum et av disse opptakssystemene skal være uavhengig av tilgang på 
offentlige beredskapsressurser.  I Barentshavet er det ikke mulig å tilkalle nødvendige 
tilleggsressurser innenfor nødvendig responstid for en letebrønn som er lokalisert nær 
land.  De må derfor erstattes med andre private ressurser. I SFTs krav er det lagt vekt på å 
sikre rask respons for havgående opptakssystemer som kan operere i drivbanen mot land.  
Videre er det lagt vekt på å sikre at StatoilHydro selv i størst mulig grad disponerer de 
nødvendige ressursene for å ivareta en oljevernaksjon. 
 
Beskrivelsen i StatoilHydros analyser og NOFOs planverk av de ulike 
oppsamlingssystemenes materiellspesifikasjon og ytelse er lagt til grunn for SFTs krav.  
De krav som stilles til beredskap ved leteboringer i Barentshavet er strengere enn ellers på 
norsk sokkel.  
 
SFT forutsetter at StatoilHydro med de kravene som er stilt vil etablere en tilfredsstillende 
beredskap. Rapport om beredskapsetableringen skal kunne fremlegges etter forespørsel 
fra SFT. 
 
 
5. Gebyr 
 
Operatøren skal i følge forskrift om begrensning av forurensning 
(forurensningsforskriften) fastsatt av Miljøverndepartementet 01.06.04, kapittel 39, betale 
gebyr for behandling av søknad om tillatelse etter forurensningsloven. Behandlingen av 
søknaden er plassert i gebyrklasse 1 under § 39-4, der gebyrsatsen er kr 102 200,-. 
Faktura med innbetalingsblankett ettersendes. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter 
fakturadato. 
 
 
6. Klageadgang  
 
Vedtaket, herunder også plasseringen i gebyrsats, kan påklages til 
Miljøverndepartementet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen tre 
uker fra underretning om vedtak er kommet fram eller fra vedkommende fikk eller burde 
skaffet seg kjennskap til vedtaket. En eventuell klage skal angi hva det klages over og 
den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av 
betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til SFT. 
 
En eventuell klage fører ikke automatisk til at gjennomføringen av vedtaket utsettes. SFT 
eller Miljøverndepartementet kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket 
ikke skal gjennomføres før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjørelsen av 
spørsmålet om gjennomføring kan ikke påklages. 
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Med visse begrensninger har partene rett til å se sakens dokumenter. Nærmere 
opplysninger om dette fås ved henvendelse til SFT. Øvrige opplysninger om 
saksbehandlingsregler og andre regler av betydning for saken vil SFT også kunne gi på 
forespørsel. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Ann Mari Vik Green       Gro D. Øfjord 
fungerende seksjonssjef      overingeniør 
 
 
Vedlegg:  
Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven  
 
Kopi til:  
Petroleumstilsynet, Postboks 599, 4003 Stavanger 
Oljedirektoratet, Postboks 600, 4003 Stavanger 
Bellona, Postboks 2141 Grünerløkka, 0505 Oslo 
Direktoratet for Naturforvaltning, Tungasletta 2, 7485 Trondheim 
Havforskningsinstituttet, Postboks 1870 Nordnes, 5817 Bergen 
Midt Finnmark IUA, Holmen 2A, 9751 Honningsvåg



 

 

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven 
 

for boring av letebrønn 7125/4-2 
 

STATOILHYDRO ASA 
 

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 
1981 nr. 6, § 11 jfr. § 16, jf. aktivitetsforskriften §§ 55, 57, 59, 60 og 63. Krav til 
beredskap er gitt i medhold av forurensningsloven paragraf 40, jf. aktivitetsforskriften § 
64. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 11.08.06, sammen-
dragsrapport av miljørisiko- og beredskapsanalyse av 3.7.08, brev datert 16.7.08, møte 
med Statoilhydro 1.9.08, StatoilHydros svar til høringskommentarer av 3.9.08 samt øvrige 
opplysninger fremkommet under behandlingen av søknaden. 
 
Operatøren må på forhånd avklare skriftlig med SFT endringer den ønsker å foreta i 
forhold til opplysninger gitt i søknaden eller under saksbehandlingen som kan ha 
miljømessig betydning. 
 
Tillatelsen gjelder fra mottak av dette brev. Dersom hele eller vesentlige deler av 
tillatelsen ikke er tatt i bruk innen ett år etter at tillatelsen er trådt i kraft, skal operatøren 
sende SFT en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at SFT kan vurdere eventuelle 
endringer i tillatelsen. 
 
Bedriftsdata: 
Bedrift: StatoilHydro ASA Felt:  
Bransje: Petroleumsvirksomhet Lisensnummer: PL 393 
Postadr:  Blokk: 7125/4 
Poststed: 4035 Stavanger    
Org.nummer (bedrift) NO 923 609 016   
NACE-nummer og 
bransje 

11.1 Utvinning av råolje/gass   

 
SFTs referanser 
Arkivkode Risikoklasse1 
2008/1212 - 12 1 
 
Tillatelse gitt: 12.09.2008 Endringsnummer: Sist endret: 
 
 
 

Ann Mari Vik Green 
fungerende seksjonssjef 

 
 
 

Gro D. Øfjord 
overingeniør 

                                                 
1 Jf Forurensningsforskriften kapittel 39 om innkreving av gebyrer til statskassen for SFTs 
konsesjonsbehandling og kontroll av forurensende virksomhet med konsesjonsplikt 
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1. Aktiviteter som omfattes av tillatelsen  
 
Tillatelsen gjelder forurensning eller fare for forurensning fra følgende aktiviteter på  
PL 393 i Barentshavet: 
 
- boring av letebrønn 7125/4-2  
- energiproduksjon  
- normal drift og vedlikehold  
- brønntesting 
  
Tillatelsen er begrenset av de rammer som framgår av søknaden.  
 
2. Generelle vilkår 
 
2.1. Utslippsbegrensninger 
Operatøren skal ha et system for substitusjon av kjemikalier. Utslipp som ikke er 
uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i tillatelsens pkt 3 flg, er omfattet av 
tillatelsen i den grad opplysninger om slike utslipp ble fremlagt i forbindelse med 
saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på annen måte da vedtaket ble truffet. 
 
2.2. Overholdelse av grenseverdier 
Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstider. Variasjoner i 
utslippene innenfor de fastsatte midlingstidene, skal ikke avvike fra hva som følger av 
normal drift i en slik grad at de kan føre til økt skade eller ulempe for miljøet.  
 
2.3 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig 
All forurensning fra virksomheten, herunder utslipp til luft og vann, samt avfall, er isolert 
sett uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter 
operatøren å redusere sine utslipp, så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. 
Plikten omfatter også bruk av kjemikalier og utslipp av komponenter det ikke gjennom 
vilkår i pkt 3 flg. uttrykkelig er satt grenser for. 
 
Der utslippene er proporsjonale med aktivitetsnivået, skal eventuell reduksjon av 
aktivitetsnivået i forhold til det som er lagt til grunn i søknaden medføre en tilsvarende 
reduksjon i utslippene. 
 
2.4. Tiltak ved økt forurensningsfare  
Operatøren plikter så langt som mulig å hindre at det oppstår forhold som forårsaker at 
utslippsgrensene overskrides, og å redusere eller innstille aktiviteten under slike forhold 
hvis nødvendig av miljømessige grunner. Opplysninger om endring i risiko for 
forurensning og iverksatte korrigerende tiltak sendes SFT i tråd med HMS-forskriftene. 
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3. Forbruk og utslipp av kjemikalier  
 
3.1 Generelle krav 
Operatøren kan slippe ut andre kjemikalier enn de omsøkte så lenge total tillatt mengde 
gult stoff ikke overskrides. Operatøren skal dokumentere endringene, og rapportere i 
henhold til kravene i HMS-forskriftene. 
 
3.2 Krav til kjemikalier med stoff i svart kategori 
Tillatelsen omfatter ikke bruk eller utslipp av kjemikalier som inneholder stoff i svart 
kategori. 
 
3.3 Krav til kjemikalier med stoff i rød kategori 
Tillatelsen omfatter ikke bruk eller utslipp av kjemikalier som inneholder stoff i rød 
kategori. 
 
3.4 Krav til kjemikalier med stoff i gul kategori  
Tabell 3.4.1 omfatter total mengde stoff i gul kategori som tillates sluppet ut. Disse 
mengdene er beregnet ut fra andel gult stoff i hvert av handelsproduktene.  
 

Tabell 3.4.1: Total mengde stoff i gul kategori som tillates sluppet ut.  
Bruksområde Maksimalt tillatt utslipp  
Bore- og brønnkjemikalier 52 kg 
 
 
3.5 PLONOR-kjemikalier (kjemikalier med stoff i grønn kategori) 
Bruk og utslipp av PLONOR-kjemikalier tillates i det omfanget som er nødvendig for 
gjennomføring av den planlagte aktiviteten. Tillatelsen er ikke knyttet til bestemte 
kjemikalier og mengde kjemikalier. Anslag over planlagt utslipp av type og mengde 
PLONOR-kjemikalier er oppgitt i operatørens søknad. Operatøren skal dokumentere 
eventuell økt bruk og utslipp av PLONOR-kjemikalier i forhold til anslagene, og 
utslippene skal rapporteres i henhold til kravene i HMS-forskriftene. 
 

Tabell 3.5.1: Anslåtte utslipp av stoff i grønn kategori.  
Bruksområde Anslått mengde utslipp  
Bore- og brønnkjemikalier* 219 420 kg 
*inkludert boring av sidesteg 
 
4. Injeksjon 
 
Tillatelse til injeksjon gis. Tillatelsen omfatter injeksjon i brønnen etter endt boring av 
kaksslurry, væsker /vaskevann og rester av borevæske som ikke er egnet for 
gjenbruk. 
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5. Utslipp til sjø av olje og naturlig forekommende stoffer 
 
5.1 Oljeholdig vann til sjø 
Oljeinnholdet i vann som slippes til sjø er regulert i HMS-forskriftene. 
 
5.2 Utslipp av kaks, sand og faste partikler 
Tillatelse gis til utslipp av kaks boret ut med vannbasert borevæske fra topphullet fra 
brønn 7125/4-2. Tabell 5.2.1 angir anslåtte mengder kaks som kan slippes ut. 
 
Operatøren skal dokumentere eventuelle endringer i forhold til anslagene og rapportere 
dette i henhold til kravene i HMS-forskriftene. 
 
Tabell 5.2.1 Anslåtte mengder kaks fra topphullet 

Brønn Seksjoner Anslått mengde kaks 
7125/4-2 36” og 26” 214 tonn 

 
 
6. Utslipp til luft 
 
6.1 Energieffektivitet 
Operatøren skal ha et system for regelmessig vurdering av tiltak som kan iverksettes for å 
oppnå en mest mulig energieffektiv kraftproduksjon. 
 
6.2 Utslippsbegrensninger for energianlegg 
Tabell 6.2.1 viser anslåtte utslipp til luft ved et forbruk av 25 m3 diesel per døgn. 
Utslippsmengdene nedenfor er basert på at boreaktiviteten inkludert brønntesting vil pågå 
i ca. 37 dager. Operatøren skal dokumentere eventuelle økte utslipp og rapportere disse i 
henhold til kravene i HMS-forskriftene. 
 
 
Tabell 6.2.1 Anslåtte mengder utslipp til luft 

Anslåtte utslipp Utslippskilde 
CO2 NOx nmVOC 

Forbrenning av 25 m3 diesel 
pr døgn i 37 dager til 
kraftgenerering 

 
2960 tonn 
 

 
64,8 tonn 

 
4,6 tonn 

Forbrennings av 25 m3 diesel 
pr døgn i 16 døgn ved boring 
av sidesteg 

 
1280 tonn 

 
28 tonn 

 
2 tonn 

 
Diffuse utslipp fra boreaktiviteten som kan medføre skade eller ulempe for miljøet, skal 
begrenses mest mulig.  
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7. Avfall 
 
Operatøren skal så langt som mulig unngå generering av avfall, jf. HMS-forskriftene for 
petroleumsvirksomheten.  
 
Operatøren plikter å sørge for at all håndtering av avfall, herunder farlig avfall, skjer i 
overensstemmelse med gjeldende regler for dette fastsatt i eller i medhold av 
forurensningsloven, herunder avfallsforskriften2. 
 
8. Beredskap mot akutt forurensning 
 
8.1 Deteksjon av akutt forurensning 
Akutt forurensning skal oppdages raskest mulig og senest innen 2 timer fra 
forurensningen fant sted. 
 
8.2 Kartlegging og undersøkelser i en tidlig fase av akutt forurensning 
 
8.2.1 Kartlegging av forurensningen. 
Akutt forurensning skal kartlegges med hensyn til utbredelse, drivretning, oljemengde og 
tykkelse på flaket. Kartleggingen skal i gangsettes snarest mulig etter at den akutte 
forurensningen ble oppdaget. Operatørene skal ha tilfredsstillende teknisk utstyr og rutiner 
som sikrer at forurensningen kan kartlegges effektivt, uavhengig av dagslys og sikt, slik at 
optimale bekjempningstiltak iverksettes. Visuell observasjon skal gjøres i henhold til 
Bonn agreement oil appearance code (BAOAC). Oljedetekterende radar og FLIR skal 
være i operasjon fra aksjonen starter, og gi tilstrekkelig informasjon om oljens utbredelse 
og tykkelse under hele aksjonen. I tillegg skal StatoilHydro ha tilgang til satellittjeneste. 
 
8.2.2 Kartlegging av sårbare naturressurser 
Så snart som mulig etter at den akutte forurensningen er oppdaget skal det sikres at 
kvalifisert personell igangsetter undersøkelser for å identifisere den faktiske 
tilstedeværelse av sårbare naturressurser i oljeemulsjonens drivretning. Resultatene skal 
også bidra til utarbeidelse av oppdatert aksjonsplan og legges tilgrunn for oppfølgende 
miljøundersøkelser. 
 
 
8.3 Miljøundersøkeler 
Undersøkelse skal iverksettes snarets mulig og senest innen 48 timer etter at 
forurensningen er oppdaget, og skal bygge på den kartleggingen av sårbare naturressurser 
som skal være satt i gang i henhold til punkt 8.2. Virkningen av mekanisk bekjempelse 
og/eller bruk av dispergerings- og strandrensemidler skal undersøkes, både med hensyn til 
bekjempningsmetodens effektivitet og påvirkningen på biologiske ressurser. 
 
Rapporten fra undersøkelsen skal sendes Kystverket og SFT. 
 

                                                 
2 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall av 01.06.2004, nr. 930. 
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8.4 Bekjempelse  
 
8.4.1 Valg av bekjempelsesmetode 
Ved valg av bekjempelsesmetoder skal både mekaniske og kjemiske alternativ være 
vurdert. 
 
Krav til beredskap omfattes av tre uavhengige barrierer. Hver enkelt av de tre barrierene 
nær kilde/åpent hav, fjord og kystfarvann samt strandsone skal fullt utbygget ha 
tilstrekkelig kapasitet for å kunne bekjempe minimum 95 % persentilen av den estimerte 
emulsjonsmengden fra overflateutslipp. Ved mekanisk bekjempelse skal tankfartøy og 
lagringsenhet for oppsamlet olje være tilstrekkelig slik at optimal drift av aksjonen kan 
gjennomføres uavhengig av hvor oljepåslag kan inntreffe. 
 
8.4.2 Mekanisk bekjempelse nær kilden og på åpent hav 
Ved bekjempelse på åpent hav skal første opptakssystem med kapasitet tilsvarende et 
NOFO-system være operativt innen 2 timer etter utslippet er oppdaget. Andre system skal 
være operativt snarest mulig og senest innen 6 timer.  Tredje system skal være på plass 
innen 10 timer. I tillegg skal det være minimum to opptakssystem med kapasitet 
tilsvarende to Kystverk/Kystvaktsystemer. Responstiden skal være henholdsvis 24 og 34 
timer. Minimum ett ev disse opptakssystemene skal være uavhengig av tilgang på 
offentlige beredskapsressurser. Opptakssystemet skal ha mulighet for opptak av minimum 
1200 m3 oljeemulsjon pr døgn. Opptakssystemene skal være havgående og kunne operere 
i trange og grunne farvann.  
 
Systemene som inngår i bekjempelse på åpent hav skal være operativ snarest mulig og 
senest innen 41 timer. Operatøren skal ha utstyr tilgjengelig slik at mindre utslipp av olje 
og kondensat kan håndteres. Opptakssystemene skal ha fleksibilitet i forhold til ulike 
bruksområder, og kunne operere både på havet og i kystnære områder. Beredskapsfartøyet 
på feltet skal i tillegg ha en opptaker som fungerer etter samme prinsipp som en Hi-Wax 
skimmer. Fartøy og utstyr må være tilpasset de lokale forholdene de skal operere under.  
 
8.4.3 Mekanisk bekjempelse i fjord og kystfarvann. 
Innen 95 persentil av korteste beregnede drivtid (36 timer) til spesielt miljøfølsomme 
områder skal utstyr med tilstrekkelig kapasitet til å bekjempe oljeemulsjon være operativt 
slik at disse områdene beskyttes mot forurensning. Videre drift av forurensningen skal 
forhindres. Fartøy og utstyr som inngår i barrieren må være tilpasset de lokale bunn og 
dybdeforholdene de skal operere under.  
 
8.4.4 Bekjempelse i strandsonen 
Dersom olje/kondensat tross gjennomføring av beredskapstiltak på åpent hav og i fjord- 
og kystsonen, når strandsonen, skal operatøren påse at det mobiliseres tilstrekkelig antall 
opplært personell og utstyr til å gjennomføre en strandrensingsaksjon som skal pågå til 
naturen så langt som mulig er ført tilbake til tilstanden før forurensningen fant sted. 
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8.5 Beredskapsplan og øvelser   
Beredskapsplanen skal oppdateres i henhold til SFTs krav. Beredskapsplanen for 
eksempelområdene innen Nuculas influensområde skal inkludere kartlegging av 
tilgjengelig oljevernressurser og detaljerte planer for standsoneberedskap, logistikk og 
andre operative forhold. I planen skal det tas stilling til hvordan beredskapsressursene i 
området skal benyttes.  
 
Operatøren skal verifisere gjennom øvelser at alle ytelseskrav er oppfylt. Videre skal det 
gjennomføres beredskapsøvelse før oppstart for å verifisere at beredskapen er 
tilstrekkelig. 
 
Rapport fra øvelsen, og en beskrivelse av hvordan krav til beredskap mot akutt 
forurensning er oppfylt skal foreligge før oppstart og kunne forelegges myndighetene på 
forespørsel. 
 
8.6 Ising 
operatøren skal benytte beredskapsfartøy, lektere for lagring og øvrig beredskapsmateriell 
som i størst mulig grad er klargjort for å begrense nedising. Aktiviteten skal tilpasses 
dersom nedising tilsier at beredskapsplikten ikke kan iverksettes. 
 
 
9. Måling og beregning av utslipp 
 
Krav til måling og beregning av utslipp er gitt i HMS-forskriftene. 
 
9.1 Krav til måling og beregning av utslipp av drenasjevann 
For å sikre at oljeinnholdet i vannet minimeres og at rapporterte utslippsmengder blir mest 
mulig korrekte skal drenasjevann som slippes ut etter rensing måles daglig. Prøvetakingen 
skal gjennomføres på en slik måte at det gir et representativt bilde av utslippet. 
 
10. Rapportering til SFT 
 
Generelle krav til rapportering til SFT er gitt i HMS-forskriftene. 
 
10.1 Spesifikke krav til rapportering 
StatoilHydro skal gjennomføre kartlegging av utbredelse og tykkelse av kakslaget på 
havbunnen rundt brønn 7125/4-2. StatoilHydro skal også ha en tett oppfølging av kaks 
som skal håndteres videre, evt på land. Erfaringene fra kakshåndteringen, herunder 
helhetlige miljøvurderinger skal rapporteres til SFT innen seks måneder etter endt boring.  
 
11. Overvåking av resipient 
 
Krav til overvåking av ytre miljø, herunder krav til samarbeid, fjernmåling av akutt 
forurensning, grunnlagsundersøkelser, miljøovervåking, etterkantundersøkelser og 
karakterisering av olje og kjemikalier, er gitt i HMS-forskriftene. 
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12. Utskifting av utstyr 
 
Dersom det skal foretas utskifting av utstyr i virksomheten som gjør det teknisk mulig å 
motvirke forurensninger på en vesentlig bedre måte enn da tillatelsen ble gitt, skal SFT på 
forhånd gis melding om dette.  
 
All utskifting av utstyr skal baseres på at de beste tilgjengelige teknikker med sikte på å 
motvirke forurensning skal benyttes.  
 
13. Tilsyn  
Operatøren plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne 
bemyndiger, føre tilsyn med anleggene til enhver tid.  
 
Henvisninger: 
 
PLONOR-listen: liste over stoff som brukes og slippes ut offshore og som antas ikke å ha 
miljøeffekt av betydning, ”Pose Little Or No Risk to the Environment”. Listen utarbeides 
av Oslo-Paris-kommisjonen, og oppdateres regelmessig.  
 
Dokumentene finnes på http://www.sft.no eller fås tilsendt ved henvendelse til SFT 
 
NOFOs planverk finnes på http://planverk.nofo.no, beskrivelser av systemene: 
http://planverk.nofo.no/kapasite.htm 
 
 
 
 
 


