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1. Sammendrag
Vedrørende utslippstillatelse for Wintershall DEA (W-DEA)1, brønn 6611/1-1, PL896 (TOUTATIS)
Bellona henviser til Klima- og miljødepartementets (KLD) behandling av klage på Miljødirektoratets
tillatelse etter søknad den 12. april i år fra W-DEA om utslippstillatelse for PL896 (Toutatis).2
Miljødirektoratet har den 16. Juli 2019 gitt tillatelse til boring av letebrønn 6611/1-1 Toutatis.3
Bellona og Natur og Ungdom påklaget dette vedtaket 5. August. Miljødirektoratet har i sitt
oversendelsesbrev av 13. august anbefalt at klagen ikke blir tatt til følge og at klagen ikke gir
oppsettende virkning. KLD har per i dag klagen til behandling.
I dette dokumentet vil vi belyse en rekke forhold ved søknaden og forvaltningspraksisen i denne
saken som bidrar til at saken er dårlig opplyst og at utslippstillatelse ikke kan godkjennes. Bellona vil
be om at de forhold som allerede er tatt med i klagen blir vurdert grundig, også de forhold vi har tatt
opp i vår klage, men som Miljødirektoratet har unnlatt å kommentere i sitt oversendelsesbrev til
Departementet av 13 august i år.
I sakens anledning har Bellona også gjort en grundig saksgjennomgang, utover det arbeid som lå til
grunn for vår klage. Bellona vil i dette dokumentet peke på en rekke nye alvorlige forhold som vi ber
departementet behandle i forbindelse med vår klage på Miljødirektoratets utslippstillatelse,
grunngitt den informasjon og dokumentasjon som fremkommer i dette dokumentet. Dette er forhold
som er direkte relevant for utslippstillatelsen for W-DEA Toutatis-feltet selskapets søknad og
tilhørende Miljø- og risiko analyse utarbeidet av DNV GL.
Mangelfull søknad fra W-DEA må avslås
Bellona vil hevde (på bakgrunn av informasjonen gitt), at utslippssøknaden fra W-DEA for brønn
6611/1-1 Toutatis er mangelfull. Det gjelder både selve søknaden og vedlegget fra DNV GL med
miljørisiko- og beredskapsanalysen.
Søknaden har en rekke mangler. Den er ikke basert på oppdatert informasjon og benytter selektive
og minimaliserende forutsetninger. Utslippssøknaden holder ikke den samme standard som
tilsvarende søknader for norsk sokkel. Som en konsekvens av dette, gir søknaden et uriktig bilde av
sakens forhold og reiser en rekke spørsmål som vi ber departementet undersøke.
Bellona mener søknaden fra W-DEA er for dårlig til å bli behandlet og godkjent. Arbeidet som vi har
gjennomført viser at det er det åpenbare grunner til å stille en rekke spørsmål med arbeidet som
ligger til grunn for søknaden, og kvaliteten på selve søknaden. Bellona ber om at departementet
vedtar at arbeidet med søknad må gjennomføres på nytt med oppdatert kunnskap og mer realistiske
forutsetninger enn det som ligger til grunn for dagens søknad dersom ny søknad ønsket fremmet fra
oljeselskapet W-DEA.
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Bellona vil på bakgrunn av dette herved be om at KLD fatter vedtak om oppsettende virkning for vår
klage, inntil endelig avgjørelse er fattet. Søknaden må ansees som for dårlig til å opplyse om sakens
reelle sider til å bli godkjent. Vi ber om at Departementet i sin endelige avgjørelse avslå søknaden
om utslippstillatelse. Som det vil fremgå av dette dokumentet er de forholdene ved mangler,
uklarheter og udatert informasjon ved søknaden som er avdekket, så alvorlige og omfattende at den
ikke bør godkjennes. Vi redegjør for dette i dokumentet.
W-DEA er Ikke egnet som operatør
W-DEA sin historikk på norsk sokkel er preget av betydelig kompetansemangel, lovbrudd og
manglende oppfølging og organisering. På denne bakgrunn, finner Bellona det sterkt bekymringsfullt
at selskapet legger til grunn en så lav kvalitet i sitt arbeid med søknaden. W-DEA sin
kompetansemangel blir underbygget av de forholdene vi har funnet omkring selskapets utbygging og
drift av Maria- og Brage-feltet. Vi finner disse sakene relevant da det viser et selskap med sviktende
profesjonalitet.

W-DEA er preget av omfattende lovbrudd i form av avvik i forhold til regler og forskrifter for miljø og
sikkerhet som har blitt avdekket etter tilsyn fra Petroleumstilsynet (Ptil). W-DEA har 28 avvik på
Brage (10 bare i 2019) og 37 forbedringspunkter siden de overtok feltet i 2015 (Vedlegg A). Bellona
mener Departementet må legge til grunn dokumentasjon fra Ptil og Miljødirektoratet for å vurdere
om selskapets egnethet er tilfredsstillende for å operere i et så sårbart og verdifullt område.
W-DEA mangler kompetanse
W-DEA står bak utbyggingen av skandalefeltet Maria. Selskapet har i denne saken utvist manglende
kompetanse som også er relevant for Toutatis. I forbindelse med utbyggingen av Maria-feltet, må det
stilles kritiske spørsmål ved selskapets vurderingsevne, seriøsitet og kompetanse som operatør på
norsk sokkel. Denne utbyggingen viser at selskapet har fullstendig feilvurdert reservoarets struktur
og permeabilitet. Resultatet er en av de største skandalene på norsk sokkel der produksjonen ser ut
til å være 75-90% mindre enn antatt ved tildeling.4 Det er etter Bellona oppfatning stor fare for at
feltet blir stengt ned og dermed påfører staten et tap på over 8 milliarder kroner på grunn av
selskapets manglende vurderingsevner.

Bellona mener selskapet har utvist manglende kompetanse og en uakseptabel risikovilje ved å og
gjennomføre prosjektet, til tross for interne og eksterne advarsler mot prosjektgjennomføringen. WDEAs manglende kompetanse og forståelse for permeabilitet på Maria - feltet er viktig og relevant for
de vurderinger selskapet har gjort på Toutatis mtp. brønndesign til utblåsningsrater mm. Dette er
også forhold vi stiller spørsmålstegn ved i vår gjennomgang av utslippssøknadens mangler.

TFO som tildelingsmetode svekker miljøforvaltningen
Det er også en rekke mangler for at forutsetningene for å tildele dette området gjennom TFOutvidelsen 2011 og TFO-utlysningen 2016 er tilstede. Det var en politisk beslutning om å tillate dette,
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og vi mener dette dokumentet viser at hverken forutsetningene for denne tildelingsmetoden er
tilstede og at denne tildelingsmetoden har svekket det miljøfaglige grunnlaget sterkt i denne saken.
Manglende realitetsbehandling av søknad, høringsuttalelse og klage
Søknadsprosessen bærer også preg av manglende realitetsbehandling ettersom den har hatt kort
behandlingstid, en klagefrist som gikk ut i fellesferien og at KLDs behandling av oversendelsesbrevet
behandles etter tillatt borestart 1. september. W-DEA valgte å søke så sent som 12 april i år. Dette gir
kort tid til reell saksbehandling og kvalitetssikring av søknad når borestart er påtenkt fra 1.
september.






W-DEA ferdigstilte sin søknad 12. april.5
Saken ble lagt ut på høring 29. april.6
Tillatelsen til boring ble gitt 16. juli, en og en halv måned før borestart. 7
Klagen fra Bellona og Natur & Ungdom, datert 5. August, ble oversendt til W-DEA og
kommentarer ble mottatt innen 8. august.8
Fra Miljødirektoratet mottar klagen, gir avslag og oversender den KLD 13.august, går det kun
seks virkedager.

Denne tillatelsen ble sendt ut 16. juli midt i fellesferien med 3 ukers høringsfrist. Vi mener dette er en
svært uheldig forvaltningspraksis fra Miljødirektoratets side og bærer preg av å være påvirket av den
korte perioden mellom når selskapet søkte i slutten av april og forventet borestart 1. september.

I denne saken har Bellona et ønske om å ytterligere etterprøve en rekke av de forhold som påpekes i
dette dokumentet. Vi har tidligere erfaring med å hente inn ekstern kompetanse for å etterprøve
informasjon og beregninger. Et eksempel er da vi i 2010 engasjerte Meteorologisk institutt til å foreta
nye modelleringer av oljedrift. Disse nye modelleringene dokumenterte betydelige svakheter i det
arbeidet DNV-GL utførte for forvaltningsplanen. Gitt de korte tidsfristene har vi ikke hatt anledning til
å engasjere denne type eksterne tjenester for miljøfaglige og juridiske vurderinger.
Implementering av riksrevisjonens anbefalinger
Vi ber departementet merke seg sakens relevans på en rekke områder i forhold til de rapporter fra
Riksrevisjonen som er referert. De forhold som er beskrevet av oss er det en rekke eksempler på at
saksgangen og forholdene som er kritisert av Riksrevisjonen i Barentshavet illustrerer og til dels
forsterker grunnlaget for den kritikk som er fremkommet og gjennomgått i dette dokument.
Et eksempel er den korte søknadsprosessen og sendrektige risikoanalysen som underbygger den
manglende realitetsbehandling av utslipps- og samtykketillatelsen, og har blitt kritisert av
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Riksrevisjonen og av Miljødirektoratet selv. Vi henvise her til Riksrevisjonens Dokument 3:9 og Faglig
forum for Norske havområders faggrunnlag for den kommende forvaltningsplanen:


«Etter at operatøren har sendt inn søknaden om leteboring, er det vanskelig å endre planene
fordi operatøren har inngått avtaler om borerigg.»



«Når Miljødirektoratet begynner å behandle søknaden om tillatelse etter forurensningsloven,
er utbyggingen ferdigstilt, og det kan være urimelig kostbart å gjennomføre tiltak på dette
tidspunktet».9



«Risikoanalysene utføres tett opp til planlagt oppstart av aktiviteten og endring av rigg
planer og arbeidsprogram på det tidspunktet kan medføre betydelige kostnader»10

Flere forhold ved saksbehandlingen er bemerkelsesverdige. I sum er det god grunn til å stille
spørsmål ved om den saksbehandlingen, som har foregått fra direktoratets side. Dette er en
omfattende sak med mange aspekter, og vi registrerer at i denne saken er det gitt svært dårlige vilkår
til å utøve våre demokratiske rettigheter.
Selskapet selv ansvarlig for sen innlevering av søknad med manglende kvalitet
Det er W-DEA sitt ansvar at de leverer søknaden så sent at tidspress oppstår dersom
tilleggsopplysninger må innhentes. Det er også selskapets ansvar å ikke ha levert en søknad av bedre
kvalitet. De er også formelt ansvarlig for DNV GL sin miljørisiko- og beredskapsanalyse som har
betydelige mangler.
Bellona ber departementet legge til grunn at den manglende kvaliteten på søknaden er nok grunn til
at søknad om utslippstillatelsen avslås på dette grunnlag alene. Vi mener departementet i sin videre
behandling av saken ikke kan ta hensyn til økonomiske konsekvenser for selskapet ved at klagen blir
gitt oppsettende virkning og avvist.
Ny informasjon om området rundt Toutatis
Som vi har varslet departementet, ønsker vi å henvise til nyere informasjon samt manglende
vurdering av relevante forhold omkring de særskilte sårbare og verdifulle områdene rundt Toutatis.
Vi ber om at departementet behandler denne informasjonen og de spørsmål som fremkommer i
dette dokumentet, i tillegg til informasjonen oppgitt i den opprinnelige klagen.

Stortinget skal i 2020 behandle en oppdatering og revisjon av forvaltningsplanene for Norskehavet og
Barentshavet med havområdene utenfor Lofoten. I arbeidet med oppdateringen og revisjonen er det
gjennomført en rekke forskningsarbeid for å oppdatere det faglige grunnlaget. Havforum for norske
havområder har i løpet av 2018 og 2019 publisert en rekke grunnlagsrapporter som skal utgjøre
kunnskapsgrunnlaget for innstillingen Stortinget for til behandling. Et sammendrag av
grunnlagsrapportene ble publisert i april i år. Informasjonen som kommer frem viser at sjøfugl, fisk,
9

Riksrevisjonen. (2019). Dokument 3:9 (2018–2019). Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid
med å ivareta miljø og fiskeri ved petroleumsvirksomhet i nordområdene
10
Faglig forum for Norske havområder. (2019). M-1304/2019. Risiko for og beredskap mot akutt forurensning –
endringer og utviklingstrekk. Faggrunnlag for revisjon av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene
utenfor Lofoten.
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sjøpattedyr og bunnhabitater har en økende sårbarhet. Dette er vesentlig informasjon for å kunne
vurdere miljørisikoen på en kunnskapsbasert måte.

Ny kunnskap om beite og trekkvandring for sjøfugl gjør at Havforum foreslår å utvide og slå sammen
områder definert som Særlig verdifulle og sårbare områder (SVO). Den nye SVO definisjonen vil
innebefatte borelokaliteten for Toutatis. Dermed vil dette være i sentrum for SVO kystsone langs
helgelandskysten, SVO Vestfjorden og SVO Lofoten og et oljesøl vil ramme hardere enn tidligere
antatt. Den nye informasjonen mener vi er Miljødirektoratet og KLD sin plikt å legge til grunn i
behandlingen av denne og fremtidige søknader i tillegg til vurderinger av miljørisiko og sårbarhet.
Den nye informasjonen mener vi er av en slik karakter at det må få konsekvenser for vurdering av
utslipps- og boresøknader i dette området.

En politisk beslutning
Bellona vil hevde at den saksgang og tillatelse som her har funnet sted viser behov for økt politisk
kontroll. Dette var fra begynnelsen av et produkt av de politiske føringene som ble fremmet allerede
i 1992. Med den informasjonen vi har tilgjengelig i dag om dette feltet, må avgjørelsen om hvilken
retning man ønsker å gå fremover i et svært sårbare og verdifulle områder, være en politisk
avgjørelse.
Oljeaktivitet i områder som både er sårbare og som bidrar til bærekraftige og lønnsomme
arbeidsplasser har vært et politisk anliggende i Norge så siden 70-tallet. OED og KLD har ansvar for å
sette betingelser for petroleumsaktivitet på norsk kontinentalsokkel. Bellona mener at
Miljødirektoratet ikke bruker sin myndighet til å sørge for at beslutningen om tillatelse blir
tilstrekkelig belyst:





Ny kunnskap skal legges til grunn for vurderingene
Styrket med petroleumsfaglig og boreteknisk kompetanse
Har tilgang til uavhengig kompetanse for 3-parts verifikasjon
At miljømyndighetene opptrer uavhengig og ikke lar tidspress påvirke beslutningen

Oljedirektoratet har ansvar for at boreplaner, utstyr og mannskap er robuste og egnet for
oppgavene. Miljødirektoratet har ansvaret for at virksomheten ikke truer miljøet på en uakseptabel
måte. De politiske ansvaret er å sørge for at Miljødirektoratet har tilstrekkelig mandat og myndighet
til at hensynet til både økosystemet og næringene som lever av de fornybare ressurser er ivaretatt.

2. Mangelfull kvalitet på søknad og miljørisiko- og beredskapsanalyse
Bellona kan, gjennom sitt arbeid med denne saken, konstatere at det er en åpenbar mangel på
bransjestandard for denne type miljø- og risikovurderinger. Bellona ber departementet gjennomgå
andre tilsvarende miljø- og risikoanalyser for petroleumsaktivitet på norsk sokkel for å vurdere om
det er behov for en bedre standard, og gjennomgang av praksis. Bellona ber også departementet
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vurdere om DNV GLs arbeid også i andre saker viser en gjennomgående lav kvalitet i forhold til andre
aktører, eller om dette er et enkelt-tilfelle.

Vi finner det oppsiktsvekkende at en gjennomgang av referansematerialet viser at DNV GLs miljø- og
risikoanalyse for Toutatis er basert på lite relevant og til dels utdatert informasjon. Vi finner det
oppsiktsvekkende at ikke nyere informasjon for området er tatt med. Av totalt 40 oppgitte litteraturreferanser er vår vurdering at 9 er irrelevante, 18 utdatert og vi finner betydelige mengder nyere og
mer oppdatert informasjon som burde vært lagt til grunn.

Det er svært bekymringsfullt at referansegrunnlaget er gammelt. I snitt benytter DNV GL referanser
fra 1999 (en snittalder på 20 år). Til sammenligning benyttet Acona referanser med en snittalder på 7
år (2012) i sin miljø- og risikoanalyse for Echino Sør (Vedlegg B). For Toutatis hadde det som
eksempel vært naturlig å ta med en rekke referanser fra delrapporter som lå til grunn for
forvaltningsplanen 2009. Det er i tillegg en rekke andre forhold som vi også stiller spørsmål ved mht.
valg av parametere og grunnforutsetninger i DNV GLs rapport. Vi finner disse delvis dårlig grunngitt,
delvis dårlig opplyst og i enkelte tilfeller fraværende.

2.1. Miljødirektoratets rolle som risikoforvalter
Miljødirektoratet fungerer som en forvalter av miljøet på norsk sokkel. De vurderer risiko og, som
Riksrevisjonen påpeker, usikkerhet (Riksrevisjonen, 2019, s. 4). Når usikkerheten øker, øker risikoen.
Dette er spesielt viktig for svært sårbare og verdifulle områder. Ulykker vil potensielt ha større
konsekvenser og skadeomfang i disse områdene, og med økte potensielle konsekvenser får man
igjen økt risiko. Når Miljødirektoratet da behandler en søknad om utslippstillatelse i et sårbart
område og den søknaden er mangelfull, så øker usikkerheten og risikoen blir uforsvarlig.

2.2. Mangelfull søknad
W-DEAs søknad om tillatelse til boring av letebrønn innebar boring av en vertikal brønn med en
opsjon på sidesteg dersom de ikke fant olje-vannkontakt. Søknaden fra W-DEA inneholder ikke den
nødvendige kvalitet og standard som er nødvendig for å behandle denne søknaden. En rekke
tilleggsopplysninger må innhentes og nye modelleringer av risiko må utføres da vi mener det er
foretatt et ufullstendig arbeid. Dette forsterkes av at søknaden har vedlagt en risikoanalyse fra DNV
GL som Bellona mener ikke forholder seg til den faktiske risikoen som er til stede samt at det mangler
en reel vurdering av de faktiske sårbare forholdene i området. Referanselisten til DNV GL og tekstens
innhold som gir en manglende fremstilling av det oppdaterte kunnskapsbildet om norskehavet. Dette
er spesielt alvorlig da konsesjonen for denne lisensen ble åpnet allerede i 1994. Man bør kunne
forvente at et selskap som DNV GL da prioriterer å oppdatere ny kunnskap inn i sine vurderinger.

Det er flere aspekter med søknadsprosessen som er bemerkelsesverdig. Når søknaden om
utslippstillatelse sendes i midten av april preges denne saken er av kort tid til realitetsbehandling.
Det er oljeselskapet W-DEA sitt ansvar at de velger å søke så sent, gitt det legges til grunn at
borestart kunne finne sted 1. september. Dette setter et svært uheldig press på prosessen og kan få
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betydelige økonomiske konsekvenser for W-DEA. Det må unngås at oljeselskaper spekulerer i sen
innlevering av søknad.

2.2.2. Bruk av kvalitativ vurdering av korallrev
Basert på tilgjengelig informasjonen forholder søknaden seg ikke til de faktiske forholdene og den
eksisterende miljørisikoen. For eksempel så gjennomførte W-DEA en «kvalitativ vurdering» av
potensielle konsekvenser på koraller fra et oljeutslipp på grunn av borelokasjonens nærhet til
Trænarevet. Hensikten var å «innhente tilgjengelig kunnskap om toksiske effekter på koraller fra olje,
og videre, sammen med oljespredningsmodelleringer, vurdere eventuelle effekter fra et potensielt
utslipp på koraller i området» (DEA Norge AS, 2019, s. 50). Miljørisikoen knyttet til koraller ble ikke
diskutert i DNV GL sin miljørisiko- og beredskapsanalyse. W-DEA referer til studier etter Macondoutslippet i 2010 hvor det ble påvist negative langtidseffekter på korallene rundt brønnområdet
knyttet til eksponering av hydrokarboner og dispergeringsmidler. De nevner «marine snow» effekten
hvor hydrokarbonholdig flokkulert biotisk materiale dekker korallene på havbunnen. W-DEA mener
derfor at et ukontrollert utslipp ikke vil utgjøre noen risiko for Trænarevet. Basert på modellerte
sjøbunnsutslipp så vil olje raskt stige opp til 234 meters dybde (over Trænarevet på mellom 250 –
400 meters dybde) og stige til overflaten som individuelle dråper.

«Kunnskap om hydrokarboners effekter på norske dypvannskoraller er begrenset. Risikoen er uansett
forventet å være svært lav for at Trænarevet blir eksponert ved et utslipp av olje fra Toutatis.
Forklaringen er at oljen stiger raskt opp i de øvre vannmassene og ikke blandes nedpå så store dyp.»
(DEA Norge AS, 2019, s. 51)

W-DEA har rett i at Macondo-utslippet hadde negative konsekvenser for de korallrevene 6km unna
brønnlokasjonen. Så mye som 90 prosent av korallrevene viste tydelige tegn på å være påvirket av
sjøbunnsutblåsningen. I områder hvor man brukte dispergeringsmidler på overflaten så man tydelige
tegn til oljeskader. Det er viktig å påpeke at korallene fra Mexicogulfen tåler høye doser med råolje,
men er følsomme for dispergeringsmidler og kombinasjonen av dispergeringsmidler og olje (Faglig
forum for Norske havområder, 2019, s. 75). Verken W-DEA eller DNV GL har diskuterte
dispergeringsmidlenes potensielle effekt på de nærliggende korallrevene selv om bruk av
dispergeringsmiddel anses som «et godt alternativ i en beredskapsaksjon» (DEA Norge AS, 2019, s.
54). På lik linje med korallene nærliggende Macondo-brønnen, har hydrokarboner har liten effekt på
Norske korallrev (Lophelia pertusa) og man kan til og med observere korallene ved bena til
oljeplattformer i Nordsjøen. Det er dispergeringsmidlers effekt som må utredes når man skal vurdere
miljørisikoen. Vi finner vurderingen til W-DEA om skadepotensialet på korallrev svært mangelfull i
søknaden.

Bellona ber departementet undersøke den manglende risikovurderingen av dispergeringsmiddel sin
effekt på lophelia pertusa og den manglende behandlingen av miljørisiko knyttet til Trænarevet i WDEA sin søknad
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2.3. Miljørisiko- og beredskapsanalysen
2.3.1. Kunnskap og kompetanse som risikoreduserende verktøy
All offentlig forvaltning skal være kunnskapsbasert og kunnskapen skal ligge til grunn for alle
beslutninger. I petroleumsindustrien er kunnskap og kompetanse avgjørende for å redusere risikoen
ved virksomheten. Forvaltningsplanregimet for havområdene rundt Lofoten og Barentshavet ble
etablert i 2006 og oppdatert i 2011. Det ble også gjennomført en kunnskapsinnhenting i 2012-2013
som brakte ny kunnskap om både næringer, miljø og sårbarhet.

I april i år ble grunnlaget for en revisjon av forvaltningsplanen for Lofoten & Barentshavet
offentliggjort gjennom Faglig forum. Det er dermed gjennomført omfattende forskning og
analysearbeid, faktakart applikasjoner, etc. som er offentlig tilgjengelig for næringsaktører,
forvaltning, organisasjoner og andre interesserte. Med et unntak, seismikkundersøkelsene
Oljedirektoratet gjennomførte i 2007-2009 er ikke offentlige og må kjøpes.

Miljørisiko- og beredskapsanalysen som er gjennomført av DNV GL på oppdrag fra W-DEA oppgir 40
referanser som grunnlag for sin rapport. De eldste referansene er fra 1960 og 1970 tallet og virker
ikke å være beste tilgjengelige kunnskap om teamaet. En gjennomgang av referansenes relevans
viser at minst 8 av referansene ikke er basert på siste kunnskap om miljø og beredskapsforhold. Vi
stiller også spørsmålstegn med ytterligere 18 av referansene som ikke er tilgjengelig, mulig utdatert
kunnskap eller tyder på svært selektivt utvalg.

Som et eksempel brukes en delutredning fra 2002 som referanse for oljesøl og effekter på sjøfugl,
sjøpattedyr, strand og iskant. På alle disse områdene er det publisert nyere rapporter og analyser i
forarbeidene til forvaltningsplanen og senere oppdateringen. Det virker ikke til å være det beste
valget av oppdatert kunnskap for å analysere effektene av en virksomhet i 2019.

Som en sammenlikning gjennomgikk vi ACONA sin rapport «Stokastisk oljedriftsimulering, miljørisikoog beredskapsanalyse for letebrønn 35/11-23 Echino Sør» som også er gjennomført i 2019. ACONA
oppgir 27 referanser i sin bibliografi. Her bruker de mange flere av rapportene som er utarbeidet som
faggrunnlag for forvaltningsplanene og annen ny kunnskap. Det eldste dokumentet i deres
referanseliste er fra 2003.

Alder alene definerer ikke kvaliteten på et forskningsarbeid. F.eks. er erfaringer fra Exxon Valdes
havariet unike og gir kunnskap om effekter av store oljeutslipp som ikke kan skaffes på annen måte.
Men det kan virke som DNV GL har et lite oppdatert referansearkiv som ikke gir et godt grunnlag for
å avdekke den reelle risikoen som boreoperasjonene på Toutatis representerer.

Bellona ber departementet vurdere om DNV GLs arbeid også i andre saker viser en gjennomgående
lav kvalitet i forhold til andre aktører, eller om dette er et enkelt-tilfelle.
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2.3.2. Miljøberedskapsanalysen har brukt kunstig lave utblåsningsrater
For å si noe om miljørisikoen forbundet med brønnaktiviteter på norsk sokkel beregner man i forkant
av boring strømningsrate og varighet ved en eventuell ukontrollert utblåsning. En utblåsningsrate
sier noe om hvor mye formasjonsvæske (gass, vann eller olje) som strømmer til omgivelsene i løpet
av en viss tid under en utblåsning (Oljeindustriens Landsforening, 2004).

Operatørselskapene utfører selv slike miljørisikoanalyser, eller de kjøper inn tjenesten hos et selskap
som driver med risikohåndtering. Analysene kartlegger og kvantifiserer mulige skader som påføres
omgivelsene under brønnoperasjoner. Et oljedriftscenario er et eksempel på en slik analyse. Og den
viktigste parameteren ved en slik risikovurdering er utblåsningsrater. Men hvordan selve
utblåsningsratene og varigheten av en eventuell utblåsning estimeres, varierer fra selskap til selskap
og i mange tilfeller også internt i selskapene.

Variablene man vurderer har mye å si for utfallet til oljedriftscenariene og «måten miljødata
tilrettelegges på for bruk i miljørisikoanalyser har vist seg å ha stor betydning for utfallet av
miljørisikoanalysene» (Faglig forum for Norske havområder, 2019, s. 99). Vi siterer Oljeindustriens
Landsforening: «Detaljnivå i analysene, håndtering av usikkerhet, begrepsapparat og grad av
dokumentasjon og sporbarhet varierer sterkt» (Oljeindustriens Landsforening, 2004, s. 5)

Problemet med miljørisikoanalysen for 6611/1-1 Toutatis, DNV GL har gjort for W-DEA (DEA Norge
AS, 2019, s. 37), er at DNV GL bruker påfallende lave rater både for sjøbunnsutblåsning og
overflateutblåsning:


Sjøbunnsutblåsning: 492 Sm3/døgn



Overflateutblåsning: 516 Sm3/døgn

Akkurat hvor lave disse er, blir svært tydelig når man sammenligner utblåsningsratene for Toutatis
med utblåsningsrater fra andre miljørisiko- og beredskapsanalyser.

Utblåsningsraten som er beregnet for Toutatis omtrent ti ganger lavere enn gjennomsnittet for
andre miljørisikoanalyser fra i år. Dette er spesielt oppsiktsvekkende siden man antar at
«[u]sikkerheten er større ved boring av letebrønner enn avgrensningsbrønner og aller størst i ukjente
områder» (Faglig forum for Norske havområder, 2019, s. 100)
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Selskap

Brønn/prospekt Vektet11 utblåsningsrate overflate (Sm3/døgn)

Equinor

Gabriel

6960

ConocoPhillip

Hasselbank

4510

Neptun

Dungong

9140

Neptun

Grind

3730

PGNIG

Shrek

5090

DNO

Canela

4800

Aker BP

Vågar

3130

MOL

Evra/Irving

2549
4989 Sm3/døgn

Gjennomsnitt overflateutblåsning

I tillegg må det nevnes at miljørisikoanalysen for Drivis, funnet i Barentshavet som er valgt som
referanseolje for Toutatis, beregner betydelig høyere – nesten 20 ganger høyere – rater enn det som
er oppgitt for Toutatis:


Vektet rate for overflateutblåsning: 8100 Sm3/døgn



Vektet rate for sjøbunnsutblåsning: 10 000 Sm3/døgn

Selv i Meld St. 10 (2010-2011), hvor man hadde valg et utslippspunkt som ikke ligger særlig langt fra
Toutatis som eksempel på utblåsningsberegninger i området, benyttet de seg av mye høyere rater. I
meldingen refererer de til to alternative rater – begge nesten ti ganger høyere enn det W-DEA/DNV
GL oppgir for Toutatis (Meld. St. 10 (2010-2011)):


4500 Sm3/døgn



5400 Sm3/døgn over 2 dager, 1000 Sm3/døgn over 13 dager, 200 Sm3/døgn over 35 dager

DNV GL gjorde oljedriftssimuleringer for Miljødirektoratet som benyttes som faggrunnlag for den
kommende forvaltningsplanen for Norskehavet. Det ble modellert for tre ulike rater og tre ulike
varigheter (to, 15 og 50 døgn). Igjen er alle de valgte utblåsningsratene høyere enn for Toutatis. I
tillegg er det verd å merke seg at Miljødirektoratet synes ratene som er lagt til grunn er lave:
«Sammenlignet med utblåsningsrater beregnet for faktiske aktiviteter i åpnede områder i
Norskehavet, er ratene som ble lagt til grunn for utredningen relativt lave (se avsnitt 9.1.2 og figur
9.2)» (Faglig forum for Norske havområder, 2019, s. 100).
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For beregning og dimensjonering av beredskapsbehov for boring av letebrønner blir det benyttet vektet rate,
som er en gjennomsnittsverdi beregnet ut fra alle beregnede rater og deres sannsynlighet.
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1000 Sm3/døgn



2000 Sm3/døgn



4000 Sm3/døgn

Bellona mener at miljørisikoen forbundet med brønnaktiviteter i 6611/1-1 Toutatis er
underkommunisert. Vi kan ikke finne eksempler på en brønn med lignende forhold som har
tilsvarende lave utslippsrater. Utblåsningsratene som er benyttet i oljedriftsimuleringene er kunstig
lave og gir ikke et riktig risikobilde. Miljørisikoanalysen for brønn 6611/1-1 tar derfor ikke høyde for
usikkerheten og risikoen i området og bør ikke anvendes i beslutningsprosesser.

2.3.3. Miljøberedskapsanalysen tar ikke høyde for boring av sidesteg
W-DEA har søkt og fått innvilget en «opsjon på sidesteg» for Toutatis. Sidesteg er en forgrening fra
den første vertikale brønnen som bores. Selv om utblåsningsrater til sidesteg kan kjennetegnes av
«betydelig høyere enn ratene for hovedbrønnen» (Acona 2019: s. 20) så nevnes ikke sidesteg i det
hele tatt i miljørisiko- og beredskapsanalysen. Miljødirektoratet har selv uttalt at det er usikkerhet
om W-DEA i det hele tatt har vurdert risikoen knyttet til boringen av et sidesteg i brønnen.

Et sidesteg gjennom reservoaret vil nødvendigvis føre til en betydelige større kontaktflate mellom
brønnen og reservoaret sammenlignet med et loddrett/vertikal brønnbane gjennom reservoaret.12
Dette er fordi sidesteget bores skrått gjennom reservoaret. Generelt er brønnens kontaktflate med
reservoaret en sentral parameter når man skal beregne utblåsningsrater. Jo større kontaktflate med
reservoaret, jo høyere potensiale for innstrømming i brønnen.

Bransjeforeningen Norsk Olje og Gass skriver i sine retningslinjer for beregning av utblåsningsrate i
risikoanalyser at ulike utblåsnings-scenario i stor grad styres av seks ulike parametere. Ved en
simulering av en utblåsning og en påfølgende miljø-konsekvensanalyse gjør en kvalifiserte antagelser
for disse parameterne og flere. Poenget er at tre av disse parameterne går på størrelsen av
kontaktflaten mellom reservoaret og brønnen (de tre andre omhandler strømning av hydrokarboner
opp og ut av brønnen (Norsk Olje & Gass, 2017, s. 16).

Boretillatelsen for Toutatis omfatter altså boring av et mulig sidesteg, men dette er ikke nærmere
beskrevet med hensyn til mulige utblåsningsrater. På spørsmål fra Miljødirektoratet skriver W-DEA at
sidesteget kun vil bores dersom det gjøres et funn i 6611/1-1 som ikke er økonomisk drivverdig
(Vedlegg C). W-DEA forutsetter derfor at ratene knyttet sidesteget er tilsvarende som eller lavere enn
for hovedbrønnen og oppgir at det ikke er forhold ved reservoaret eller brønndesign for sidesteget
som vil endre risikobildet i forhold til dokumentasjonen i søknaden.

Acona tok stilling til risikoen knyttet til sidesteg ved søknad om letebrønn på Echino Sør og fikk med
det høyere utblåsningsrater: «Rate- og varighetsfordelingene benyttet i analysene for letebrønnen er

12

Et sidesteg i en letebrønn kan ha 2-8 ganger mer reservoarkontakt enn en helt ‘vertikal’ brønnbane
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basert på prognosene for sidesteget til brønnen, ettersom disse ratene er betydelig høyere enn
ratene for hovedbrønnen» (Acona, 2019, s. 20) :


Vektet rate for overflateutblåsning: 5760 Sm3/døgn



Vektet rate for sjøbunnsutblåsning: 5460 Sm3/døgn

Bellona finner det kritikkverdig at W-DEA ikke oppgir eller begrunner hvorfor de mener de fortsatt vil
holde seg innenfor ratene som er oppgitt for hovedbrønnen. De angir ingen faglig grunn for sine
forutsetninger. For det første kan forkastninger og annen geologi i sidesteget føre til en lengre
oljekolonne en man treffer på i hovedbrønnen – dette kan man ikke vite på forhånd. W-DEA viser til
at reservoarets tykkelse varierer lite i området det skal bores – men seismikk gir for dårlig oppløsning
til å si noe om mindre forkastninger og reservoaregenskaper. Seismikk er ikke godt nok grunnlag til å
anta at oljekolonnen i sidesteget vil være mindre enn i hovedbrønnen. I tillegg estimerer W-DEA en
reservoartykkelse på rundt 450 meter. Akkurat hvor liten må oljekolonnen være for at skal kunne
holde seg innenfor de oppgitte utblåsningsratene, sier W-DEA ikke noe om. De sier heller ikke noe
om den mest relevante parameteren – hvor skråstilt sidesteget er planlagt. Hvor skråstilt kan det
være for at W-DEA fortsatt skal holde seg innenfor de oppgitte utblåsningsratene?

Bellona mener at W-DEA må redegjør for lengden av brønnseksjonen som eksponerer reservoar og
oljekolonne i tilfelle sidesteg. W-DEA må også si noe om den maksimale kontaktflaten mellom
brønnen og reservoaret i sidesteget sammenlignet med den vertikale brønnen.

2.3.4. Valg av oljetype er konseptuell og ikke basert på områdespesifikke data
6611/1-1 (Toutatis) bores som nevnt langt fra kjente hydrokarbonprovinser – nærmeste funn er
oljefunnet Linerle (6608/11-4) over 125 km unna (NPD Faktakart). Dette innebærer at en har svært
lite kjennskap til karakteristikkene til eventuelle hydrokarboner – hvor tunge de er, om de er
biodegradert eller ikke, hvilket forhold det er mellom olje og gass (GOR) og så videre. Slik informasjon
er essensiell input til miljøanalyser siden beregninger av utslippsrater, landpåslag, drivtid,
fordampning og så videre skal baseres på geologisk informasjon.

Kunnskap om hydrokarbonene en venter å finne i en brønn kan hentes fra brønner som har shows
(rester etter hydrokarboner), men for å si noe om strømningsegenskaper må en ha formasjonstester
og en viss mengde petroleum. Det vil i praksis si at en må ha truffet på tekniske eller økonomiske
mengder olje eller gass. Denne geologiske informasjonen er ikke tilgjengelig for området rundt
Toutatis. Både brønn 6610/3-1 R og 6610/2-1 S har slike shows, men ingen suksessfulle tester. I
6610/3-1 R klarte man ikke å hente ut olje (de forsøkte to formasjonstester i bergarter av kritt alder
uten hell – bergartene var for tette). De så også spor av olje på bergarter av kritt alder i brønn
6610/2-1 S, men det ble ikke gjort noen formasjonstester.

W-DEA henviser derfor til feltet Drivis i Barentshavet når de velger referanseolje for
miljørisikoanalysene til Toutatis. Drivis er funnet i en helt annen hydrokarbonprovins, og en helt
annen geologisk provins enn der Toutatis skal bores. Det eneste som er analogt er alderen på
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kildebergart og mulig reservoar – og heller ikke dette er sikkert. De sporene en har sett av olje i
området rundt Toutatis har vært i grunnere bergarter – av kritt alder. Dersom Toutatis hadde vært
lokalisert i et reelt modent område, så ville en ha hatt analoge funn i området som kunne vært
benyttet som grunnlag.

Det ligger 2-3 brønner i området som kan si noe om ventede reservoaregenskaper i Toutatis (6610/31, 6610/2-1 S og 6610/7-2) men usikkerheten er stor. W-DEA skriver selv i boresøknaden: “Most of
the prognosed lithologies are issued from offset well interpretation but some formations to be drilled
in the Toutatis well have not been encountered in the nearby wells, leading to some uncertainty on
their presence and/or characteristics” (DEA Norge AS, 2019b, s. 19). Alle brønner innen en 100 km
radius er tørre og kan dermed ikke brukes til å si noe om forventede oljeegenskaper. Siden det er
boret såpass få brønner i og ved Nordland V, er det geologiske datagrunnlaget tynt.

Med så få brønner må området klassifiseres som geologisk umodent. Det innebærer at det er stor
usikkerhet rundt strømningsegenskapene til reservoaret, porøsitet og permeabilitet, trykk og
temperatur, samt integriteten til eventuelle oljefeller. I tillegg har en ikke god erfaring fra boring i
området. Det innebærer at faremoment (som grunn gass og/eller integritetsproblemer som svelling
og trykkøkning) kan skape større problemer.

Bellona mener at siden området der Toutatis skal bores er geologisk umodent, kan ikke bruk av TFOordningen for tildeling av lisens PL 896 legitimeres.

3. Søknadsbehandlingen, høringsfrist og klage
Saksgangen til Toutatis frem til nå bærer preg av svært korte tidsfrister med ytterst få virkedager og
en endelig frist for KLD sin behandling av vår klage som strekker seg lenge etter tillat borestart 1.
september. Dette tegner et bilde på en manglende realbehandling av saksinnholdet. Per dags dato så
kunne W-DEA begynt boringen i begynnelsen av denne måneden samtidig som Bellona ventet på
svar fra KLD.

Som kjent har Miljødirektoratet den 16 Juli 2019 gitt tillatelse til boring av letebrønn 6611/1-1
Toutatis. KLD har nå denne klagen til behandling. Dette er en omfattende sak med mange aspekter
hvor det er vanskelig å se at vår klage har blitt realitetsbehandlet eller at departementet er gitt tid til
en forsvarlig gjennomgang av denne saken gitt dens viktige karakter.

3.1. Uheldig forvaltningspraksis
W-DEAs mangelfulle søknad har blitt kombinert med at Miljødirektoratet har hatt en uheldig
forvaltningspraksis i denne saken. Systemsvikter som har blitt påpekt av Riksrevisjonen om KLD sin
behandling av boresøknader i Barentshavet viser seg å være et systematisk problem i KLD sin
forvaltningspraksis.
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Miljødirektoratet har vært låst til de politiske føringene som har blitt gitt i denne saken fra
begynnelsen av. Nordland V ble åpnet gjennom en åpningsprosess i 1994. 25 år senere tildelte Oljeog Energidepartementet (OED) PL896 til W-DEA under TFO-ordningen i 2016. Både inkluderingen av
Nordland V ved TFO-utvidelsen i 2011 og tildelingen av PL896 til W-DEA i 2016 er i strid med det
opprinnelige formålet og det juridiske grunnlaget til TFO-ordningen. Miljødirektoratet har selv uttrykt
skepsis for åpningen når de skriver i sin oversendelse av klagen at norske myndigheter har «akseptert
aktivitet som kan forventes å være forbundet med en høy miljørisiko […] Stortinget har bestemt at
[PL896 (Toutatis)] skal åpnes for boring til tross for miljømessige og beredskapsmessige
betenkeligheter».13

3.2. Søknad, høringsuttalelse og klage
W-DEA sendte inn søknad om utslippstillatelse 12. april og det ble åpnet for høringsuttalelser 29.
april. Bellona og Natur og ungdom sendte inn en felles høringsuttalelse 29. mai hvor vi ba
Miljødirektoratet be lisensinnehaveren om ytterligere informasjon for å dokumentere hvilken risiko
operasjonen representerte og beredskapsevnen knyttet til potensielle akutte utslipp. Bellona ba WDEA komme med informasjon om følgende:





Nye utslippsscenarier med større utblåsningsrater, minimum 3 000 Sm3/d og med høyere
romoppløsning
Gjennomføre utblåsningsscenarier med oljetyper med egenskaper lik nærliggende funn
Ny sårbarhetsanalyse av utblåsningsscenariene
Nye beregninger av miljørisiko, omfang og utbredelse, basert på bruk av kun oljelenser og for
flere oljetyper med andre egenskaper med hensyn til viskositet og forvitring
(Bellona & Natur og Ungdom, 2019, s. 1)

I tillegg ba Bellona Miljødirektoratet om å:




Ikke tillate utslipp av boreslam og kaks til sjø
Ikke tillate bruk av kjemikalier i rød og sort kategori, herunder hydraulikkvæske
Ikke tillate bruk av dispergeringsmidler i oljevernberedskap
(Bellona & Natur og Ungdom, 2019, s. 1)

16. Juli vedtok Miljødirektoratet tillatelse til boring av letebrønn 6611/1-1 Toutatis og inkluderte
høringssvarene i vedtaksbrevet.
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W-DEA svarte at det var gjennomført 5 varigheter og 5 utblåsningsrater for henholdsvis
overflateutblåsning og sjøbunnsutblåsning med 5 rater mellom 36 – 4348 Sm3/døgn.
W-DEA svarte at valg av referanseolje (Drivis) var basert på faglige vurderinger fra
geologiavdelingene hos W-DEA Norge, Petoro, Lundin og Equinor. Olje fra Norne og Skarv-

Miljødirektoratet. Oversendelse av klage på vedtak om tillatelse til boring av letebrønn 6611/1-1 Toutatis
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feltene ble også vurdert. Det var i tillegg gjennomført sensitivitetsstudier for Toutatis som
viste at valg av referanseolje i liten grad påvirket miljørisikoen.
W-DEA svarte ikke på forespørsel om ny sårbarhetsanalyse
W-DEA svarte ikke på forespørsel om nye beregninger av miljørisiko basert på bruk av kun
oljelenser
W-DEA svarte at utslipp av boreslam og kaks til sjø ikke hadde negative miljøkonsekvenser
utenfor en radius på 200 meter (kun noe vil spres utenfor dette og fordeles i vannmassene).
Borestedsundersøkelsen fant ingen sårbare habitater innenfor en radius på 500 meter.
W-DEA svarte at valg av kjemikalier baseres på vurdering av beste tilgjengelige teknikker
(BAT) og at selskapet vil følge opp leverandører med hensyn til valg av kjemikalier,
substitusjon eller utfasing av skadelige kjemikalier
W-DEA henviste til Miljødirektoratets veileder M-747 om krav til bruk av dispergeringsmidler
og at selskapet ville gjøre tilstrekkelige vurderinger for å imøtekomme kravene i forskriftene.
(Miljødirektoratet, 2019a, ss. 11-13)

Utenom de punktene som W-DEA ikke svarte på så er det flere misvisende uttalelser ovenfor. DNVGL har i liten grad vist omfanget av mulige utblåsningsrater og benytter seg av en enkeltsimulering
som er nært et best case scenario (DNV GL, 2019). Til sammenligning finner man både i Acona sin
analyse for Equinor på Echino Sør (Acona, 2019) og Akvaplan Niva sin analyse for tidligere Statoil på
Johan Castberg (Akvaplan Niva, 2017) en betydelig bedre oversikt over mulige konsekvenser.

Når W-DEA henviser til miljødirektoratets veileder for M-747 om krav til bruk av dispergeringsmidler
så er dette misvisende. Når Bellona ber om å ikke tillate bruk av dispergeringsmidler så er dette fordi
forskning etter Macondo-utslipper fant at 90% av korallrevene i nærheten av brønnlokasjonen hadde
negative effekter av dispergeringsmidler eller hydrokarboner og dispergeringsmidler. Som nevnt
tidligere i dokumentet så er dette ikke belyst i W-DEA sin søknad.

Bellona og Natur og Ungdom sendte inn klage på vedtaket 5. August med følgende punkter:





Klagen må gis oppsettende virkning.
Tillatelsen er i strid med forvaltningsplan for Norskehavet
Tillatelsen er i strid med Miljødirektoratets egne anbefalinger fra 2010 og 2013
Tillatelsen er i strid med Stortingets vedtak i forbindelse med Innst. 455 S (2016-2017)
(Miljødirektoratet, 2019b, s. 2)

Her ble klagen videresendt til W-DEA 8. August og oversendelsesbrevet ble sendt til KLD 13. August. I
alt 6 virkedager ble brukt på å behandle denne klagen. Miljødirektoratet sitt svar fremhever hvor
politisk dette feltet er og hvor liten påvirkning de selv har hatt i saken:

«Stortinget har bestemt at dette området skal åpnes for boring til tross for miljømessige og
beredskapsmessige betenkeligheter. En overordnet avveining av fordeler og ulemper ved denne typen
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aktivitet er derfor allerede foretatt av Stortinget. I tillegg ble det gjort vurderinger av Olje- og
energidepartementet da blokken ble tildelt gjennom TFO 2016»
(Miljødirektoratet, 2019b, s. 4)
Bellona ber departementet å vurdere om Miljødirektoratet i denne saken har realitetsbehandlet
høringsuttalelsen og klagen til Bellona og Natur og Ungdom.

4. TFO-ordningen
Dette delkapitlet viser hvorfor forutsetningene for å tildele utvinningstillatelse 896 gjennom TFOordningen er ikke til stede.

Utvinningstillatelsen 896 der brønn 6611/1-1 (Toutatis) skal bores ble tildelt gjennom «Tildelinger i
forhåndsdefinerte områder» (TFO) i 2017 (TFO 2016). Forhåndsdefinerte områder (TFO) lyses ut årlig
og omfatter de modne delene av sokkelen, med kjent geologi og god infrastruktur (Oljedirektoratet,
2019). TFO ble innført i 2003 «for å påvise og utvinne lønnsomme ressurser i modne områder før
eksisterende infrastruktur blir stengt ned» (Norsk Olje & Gass, 2019). Argumentasjonen bygget på
tanken om at ressurser som er for små til å forsvare en egen utbygging av infrastruktur, må påvises
før eksisterende infrastruktur blir stengt ned slik at de ikke blir liggende igjen.

Denne prosessen har gjort det mulig å åpne for boring i et område som både miljødirektoratet og
havforskningsinstituttet frarådet utlysningen av denne blokken. Miljødirektoratet viser også sterk
kritikk av måten blokken ble utlyst på i sitt vedtak om utslippstillatelse:
«Både Miljødirektoratet (den gang Klima- og forurensningsdirektoratet og Direktoratet for
Naturforvaltning) og Havforskningsinstituttet frarådet sterkt utlysning av denne blokken blant annet
fordi området er et viktig gytefelt for fisk, spesielt for norsk arktisk torsk, det er et viktig hekke-, myteog overvintringsområde for flere sjøfuglarter, og blokken overlapper med korallområdet Trænarevet.
Blokken ble ikke utlyst i 21. konsesjonsrunde, men ble innlemmet i TFO i 2011, uten høring, i
forbindelse med oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet.»
(Miljødirektoratet, 2019a, s. 3)
Ordningen skulle effektivisere tildelingen av nye utvinningstillatelser i modne leteområder – i første
omgang i Nordsjøen: «For å forenkle og effektivisere gjennomføringen av tildelingsprosessen, legger
regjeringen opp til å etablere faste, forhåndsdefinerte leteområder i modne deler av Nordsjøen. Det
vil i tillegg være aktuelt å inkludere modne områder i Norskehavet» (St. meld. nr. 38 (2001-2002), s.
19).

Definisjonen av hva som klassifiseres som modne og umodne områder ble gitt i St. meld. nr. 38 (2003
– 2004): «Modne områder kjennetegnes av kjent geologi, mindre tekniske utfordringer og godt
utbygd eller planlagt infrastruktur». Umodne områder derimot, «kjennetegnes av lite kjennskap til
geologien, store tekniske utfordringer og manglende infrastruktur» (St. meld. nr. 38 (2003-2004), s.
18).
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I 2011 ble TFO-ordningen utvidet til å gjelde «alt modent areal på norsk sokkel» (Meld. st. 28 (20102011), s. 10). Hvilke områder som inngår i TFO og ikke, bestemmes basert på petroleumsfaglige
vurderinger (innenfor rammene av forvaltningsplanen). Videre skriver OED i meldingen at de kun
ønsker innspill «knyttet til om det er tilkommet ny, vesentlig informasjon etter at den relevante
forvaltningsplanen ble vedtatt» ved offentlige høringer til TFO-rundene (Meld. st. 28 (2010-2011), s.
10). Men holdningen de viser til ny informasjon er lite ydmyk og til dels arrogant: «Dette vil neppe
skje i praksis da kunnskap om petroleumsvirksomheten og havmiljøet er svært godt kjent» (Meld. st.
28 (2010-2011), s. 84).

I praksis ble dermed TFO-ordningen med Meld. St. 28 (2010-2011) utvidet til å gjelde alle områder
som tidligere har vært åpnet for petroleumsvirksomhet – uavhengig av tilgjengelig infrastruktur og
modenhet. Fortsatt skal modne områder «kjennetegnes ved kjent geologi og godt utbygd
infrastruktur» hvor man gjerne finner felt i en sen produksjons-fase (Meld. st. 28 (2010-2011), s. 82).
Men med utgangspunkt i definisjonen av petroleumsfarlige modne og umodne områder har
myndighetene operasjonalisert de tre petroleumsfaglige kriterier, der minimum ett må legges til
grunn ved tildeling. I følge disse kriteriene holder det at arealet tidligere har vært tildelt eller
«grenser opp mot eksisterende forhåndsdefinerte områder.» Spesielt det siste kriteriet om å «grense
opp mot», vil på sikt og i praksis kunne åpne hele den norske sokkelen. Kun andre departementer
kan, ved å fremskaffe «ny og vesentlig informasjon i forkant av en beslutning om utvidelse», dempe
utvidelsen (Meld. st. 28 (2010-2011), s. 85).

Bellona mener at siden definisjonen av modne områder (slik den er gitt i meldingen: «kjent geologi
og godt utbygd infrastruktur» kapittel 5.3.1) ligger til grunn for disse utvelgelses-kriteriene, må
geologisk modenhet og tilstedeværelsen av (eller planer om) anvendbar infrastruktur ligge til grunn
for utlysningen av TFO-områder. En tildeling gjennom ordningen forutsetter dermed at området som
lyses ut er modent i geologisk forstand og har tilgang til eksisterende eller planlagt infrastruktur.
Nordland V og Grønøy-høyden der Toutatis bores, er et geologisk umodent område. I tillegg finnes
det ingen eksisterende eller planlagt infrastruktur feltet kan koples mot.

I de følgende avsnittene vil Bellona vise hvordan TFO-ordningen dermed ikke virker i henhold til
formålet (knytte nye tidskritiske funn til eksisterende infrastruktur), men tvert imot fører til en
uforsvarlig og dårlig faglig fundert saksgang (fra søknader via tildeling til tillatelser) som går på
bekostning av natur, miljø og andre næringsinteresser.
Bellona kan ikke se noen faglige eller faktiske forhold som peker på at det er grunn til å anse Toutatis
som et modent område i henhold til det vi anser som en rimelig tolkning av kriteriene for å tildele et
sårbart område gjennom en TFO ordning.

4.1. Toutatis ligger i et geologisk umodent område
Området som kalles Nordland V ligger opp mot kystsonen utenfor Nordland og dekker innløpet til
Vestfjorden. Kun en mindre vestlig del av området er åpnet for petroleumsvirksomhet. Det er ikke
boret noen letebrønner i Nordland V tidligere (Oljedirektoratet, 2019), og innen en radius på 45 km
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er det kun boret to andre brønner (6610/2-1 S og 6610/3-1). Bare en av disse er boret på samme
høyden som 6611/1-1 (Toutatis) - Grønøy høyden. Det er tidligere boret to tørre brønner på denne
Grønøy-høyden (6609/6-1 og 6610/2-1 S). Videre er det boret en del brønner på resten av
Nordlandsryggen, men flesteparten av disse er boret mye lenger sørøst (150 km) – mot
Dønnaterrassen.

Det forventede reservoaret i 6611/1-1 (Toutatis) ligger relativt grunt – på 1350 til 1812 meters dyp.
Formasjonene man håper å finne olje i heter Tilje og Åre, og begge stammer fra tidlig Jura tid (for en
visuell fremstilling av brønnen se figur 2). En gjennomgang av brønner som ligger innenfor en radius
på omtrent 50 km viser at kun et par av brønnene kan gi informasjon om forventet reservoar i
6611/1-1 (Toutatis).










16 km nord-nordvest for borelokasjonen til Toutatis ligger brønn 6610/3-1. 6610/3-1
penetrerer Åre og Tilje formasjonene, men på et mye større dyp (3700-4000 m) enn man
venter å finne dem i Toutatis. Denne brønnen er boret ute i sedimentbassenget, mens
Toutatis skal bores på dets høyde. Derfor er ikke formasjonstrykk, temperaturer og
reservoaregenskaper fra denne brønnen sammenlignbare med Toutatis. Det kan likevel være
relevant å nevne at under boring av denne brønnen hadde de flere brønnspark (kicks) forløp til en utblåsning. I tillegg mistet de på et tidspunkt svært mye borevæske til
formasjonen (Statoil, 1994).
Brønn 6610/2-1 S (23 km rett vest for Toutatis) siktet seg inn på samme reservoar som
Toutatis. Denne brønnen er boret på Grønøy-høyden; – Noe nedflanks for Toutatis, men med
tanke på ventede reservoaregenskaper er dette en naturlig analog. Reservoarbergartene Tilje
og Åre ligger i overkant av 700 m dypere i 6610/2-1 S enn de er ventet i Toutatis, men de har
tilsvarende tykkelser (i overkant av 450 meter). Siden brønnen var tørr og potensielle
kildebergarter var umodne, kan den ikke brukes til å si noe om ventede olje-egenskaper for
Toutatis (Statoil, 1997)
Brønn 6609/6-1 (49 km vest-sørvest for Toutatis, også på Grønøy høyden) bidrar med
informasjon til Toutatis, men med tanke på reservoaregenskaper kan den ikke si noe om
forventet reservoar. Hele Jura-pakken er nemlig erodert bort i denne brønnen. Det vi si at
den ikke er til stede. Brønnen kan likevel brukes til å tolke seismiske reflektorer inn til
Toutatis (Oljedirektoratet, 2015).
6710/10-1 ligger ute i Trænabassenget – 51 km nordvest for Toutatis. Denne kunne vært fin å
bruke til seismisk tolkning inn mot Toutatis, men den er ikke boret dypt nok. Den stopper i
bergarter av Kritt alder (som er yngre enn Jura) og kan derfor ikke si noe om forventet
reservoar i Toutatis (Oljedirektoratet, 2015).
6610/7-2 er boret ute på Trøndelagsplatformen, litt over 50 km sørvest for 6611/1-1
(Toutatis). Også her er deler av Tilje formasjonen erodert bort, men både Tilje og Åre finnes
på tilsvarende dyp som i Toutatis (på 1498 – 1533 meters dyp). Her er det relevant å nevne
de betydelige boreproblemene brønnen bød på. Selve boreoperasjonen tok 119 dager lenger
enn planlagt. I den grunne delen av brønnen (22ˮ seksjonen) måtte de utvide hullet hele fire
ganger fordi utstyret satte seg fast. De hadde problemer med at brønnen svellet og tettet
borehullet hele veien ned til 3361 meter (Oljedirektoratet, 2015). Den ene sonen med
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uventet høye poretrykk kom inn på 1200-1500 meters dyp (Paleocene og Kritt alder). Dette
er samme formasjon som W-DEA planlegger å sette en casing-sko i 6611/1-1 (Toutatis) (Figur
10 fra (DEA 2019: s. 23) og (figur s.13 i Statoil 1984). Borestrengen i 6610/7-2 satte seg
senere fast, og de måtte bore et ikke-planlagt ufrivillig sidesteg (Statoil 1984: s. 5).

Oppsummert er datagrunnlaget fra nærliggende brønner i området der Toutatis skal bores tynt. I
realiteten er det kun to brønner 6610/2-1 og 6610/7-2 som kan nyttes som analoger. Men siden
begge brønnene er tørre, kan de bare si noe om forventede reservoaregenskaper. Seismiske data kan
ikke gi direkte eller tilstrekkelig informasjon om reservoaregenskaper, trykk og temperaturer. Dette
må en hente fra brønndata. To (tørre) brønner er ikke nok til å kalle et område modent – det er stor
usikkerhet knyttet til reservoarparametrene. Når det gjelder hydrokarboner er området helt ukjent –
en vet ikke hvilke egenskaper en eventuell olje vil ha da det ikke er noen funn i området.

Som eksemplene over viser, så har det vært betydelige utfordringer med de få boringene som har
vært utført i regionen. Vi finner det merkelig at ikke disse forholdene er opplyst i søknaden og
risikovurderingen fra selskapets side. Ved siden av at dette kan det ikke dette området ut ifra noen
normale begrepsforståelser defineres som modent. W-DEA henviser til fem boring som referanse for
sine vurderinger uten å opplyse om denne type utfordringer. Dette er igjen et eksempel på hvor
dårlig saken er opplyst fra selskapets side og gir grunnlag til å stille spørsmål om selskapets
kompetanse om permeabilitet, geologi, og reservoarforhold, det gir grunnlag å stille spørsmål om de
har undervurdert kompleksiteten ved boringer i området (jf. Maria-feltet) og det gir grunnlag for å
stille spørsmål rundt hvordan selskapet bygger sine grunnforutsetninger i søknaden.

4.2. Det finnes ingen eksisterende eller planlagt infrastruktur Toutatis kan koples til
Motivasjonen for TFO-ordningen er «å påvise og utvinne lønnsomme ressurser i modne områder før
eksisterende infrastruktur blir stengt ned» (Norsk Olje og Gass 2019). For å finne den nærmeste
infrastrukturen til Toutatis må man ut til Norne (PL896) – 150 km unna. Dette feltet fases ut av
produksjon de neste årene. For en utbyggingsløsning på Toutatis vil det faktisk være nærmere å skipe
eventuell olje inn til Sandnessjøen, 110 km unna, for omlasting (NPD Faktakart). Det nærmeste
funnet (uten infrastruktur) er Linerle (6608/11-4) over 125 km unna (NPD Faktakart).

Toutatis er et oljeprospekt (DEA 2019: s. 8). Å knytte et eventuelt funn på Toutatis til Norne eller
Linerle er dermed ikke mulig – den lengste tie-back for multifase olje-ledning på norsk sokkel
(Tyrihans) er 45 kilometer. Et strekk på 150 kilometer vil ikke være mulig med dagens teknologi.
Utfordringer som trykkfall, hydratdannelse og voksavleiringer umuliggjør en tie-back
utbyggingsløsning. Det er dermed ikke grunnlag for å hevde at Toutatis kan nyttiggjøre seg av
eksisterende infrastruktur. Selv med gass-funn nærmer man seg de mest utfordrende tie-backløsningene man har på norsk sokkel (Snøhvit har den lengste tie-back avstanden for gass/kondensat
linjer på 143 km).

Den nærmeste lisensen til PL896 (Toutatis) er PL895. Den ble tildelt samme år som PL896. Partnerne
i lisens PL895 har besluttet at det ikke skal bores noen letebrønner i denne lisensen. Planlagt aktivitet
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i området er dermed kansellert, og området ikke vil modnes ytterligere med tanke på andre
boreaktiviteter og utbygginger. Også oljefunnet Linerle ligger for langt unna til at Toutatis kan
nyttiggjøre seg av eventuell planlagt infrastruktur her.

Et eventuelt funn på Toutatis planlegges som en selvstendig utbygging (Teknisk Ukeblad juli 2019).
Derfor er ikke kriteriet for å utnytte eksisterende eller planlagt infrastruktur oppfylt. TFO-ordningen
skal bidra til å påvise lønnsomme ressurser i modne områder før eksisterende infrastruktur blir lagt
ned, den skal ikke benyttes til å sette fart på letevirksomheten i umodne områder.

Bellona ber departementet legge til grunn at kriteriet for nærhet til eksisterende infrastruktur ikke er
oppfylt og strider med forutsetningene for å benytte TFO som tildelingsmetode.

Figur 1 Det finnes ingen eksisterende eller planlagt infrastruktur et eventuelt funn på Toutatis kan kople seg til.
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Figur 2: Figuren er en brønnskisse av 6611/1-1 Toutatis. Brønnskissen viser hvilke formasjonen en venter å bore gjennom og
hvilket dyp de befinner seg på. Skissen viser også hvor man han planlagt å sette foringsrør og linere (DEA Norge AS, 2019).

5. Riksrevisjonens funn
Riksrevisjonen har tidligere i år avdekket flere forhold rundt behandlingen av utvinningstillatelser i
Barentshavet som er kritikkverdige 14. Rapportene belyser betydelige og kritikkverdige forhold på
norsk sokkel relatert til forvaltningspraksisen til blant annet KLD. Kritikken som fremkommer er med
på å underbygge at Miljødirektoratet ikke har operative kompetanse eller et reelt mulighetsrom til å
kunne utøve myndighet ved en mangelfull søknad som er tilfellet i denne saken. Behandlingen av
søknaden til W-DEA for boring på Toutatis er en studie på hvordan denne forvaltningspraksisen har
sklidd ut. Her er et utvalg av funnene til Riksrevisjonen tidligere i år:

14

Riksrevisjonens dokument 3:9 (2018-2019) og dokument 3:6 (2018-2019)
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Klima- og miljødepartementet gjør for lite for å sikre et bedre grunnlag for å vurdere
risikoreduserende tiltak
Det er for lite samhandling mellom Klima- og miljødepartementet og Olje- og
energidepartementet i arbeidet med utbyggingsplaner.
Myndighetene har ikke sørget for at oljevernberedskapen er godt nok tilpasset de særskilte
forholdene i nordområdene
o Miljødirektoratet og Kystverket utnytter ikke hverandres kompetanse godt nok for å
sikre en robust og effektiv beredskap
(Riksrevisjonen, 2019, s. 3)

Forholdene som ble avdekket av Riksrevisjonen ble offentligjort kun to og en halv uke før søknaden
til W-DEA ble sendt inn til Miljødirektoratet for behandling. Rapporten ble behandlet i Stortinget 17.
Juni. Som vi kommer tilbake til senere i notatet er beskrivelsen av den generelle
forvaltningspraksisen i Barentshavet blitt eksemplifisert i denne saken.

5.1. Vurderingsgrunnlaget til Klima- og miljødepartementet
KLD har et ansvar for å beskytte dyre- og plantelivet i havet fra potensielle skadevirkninger fra
petroleumsvirksomhet. Det må på generelt grunnlag «utvises ekstra varsomhet» i særlig sårbare og
verdifulle områder og selv når petroleumsvirksomhet skjer i nærheten av sårbare og verdifulle
områder «er det viktig å vise særlig aktsomhet» (Riksrevisjonen, 2019, s. 11). Når man vurderer
miljørisikovurderingene til selskapene så er det spesielt viktig å ta forbehold om at større utslipp eller
utblåsninger kan ha store konsekvenser for miljøet i området rundt brønnen (Riksrevisjonen, 2019, s.
4). Bellona ønsker å gjengi tilbakemeldingen fra Riksrevisjonen om Miljødirektoratets rolle i
behandlingen av slike risikoanalyser i Barentshavet. Usikkerhet i miljørisikoanalysene, som
Statsråden selv svarer Riksrevisjonen, «vil alltid være noe usikre» (Riksrevisjonen, 2019, s. 10), men
denne «usikkerheten skal vurderes» (Riksrevisjonen, 2019, s. 4).

Bellona stiller spørsmål ved om usikkerhet til forutsetningene som har blitt lagt til grunn i miljørisikoog beredskapsanalysen for Toutatis har blitt vurdert i tilstrekkelig grad og ber departementet
redegjøre for om dette har blitt gjort og i så fall hvordan dette har blitt gjennomført

Miljørisiko- og beredskapsanalysene vurderes, ifølge Riksrevisjonen, ikke godt nok for å kunne ta
informerte beslutninger eller kunne stille krav til selskapene:

«Undersøkelsen viser at operatørenes miljørisiko- og beredskapsanalyser, som legges til grunn for
tillatelsen etter forurensningsloven, i liten grad synliggjør forutsetninger som er viktig for resultatene.
Analysene synliggjør heller ikke usikkerhet om konsekvensene og muligheten for ekstreme hendelser
[…] Svakheter ved miljørisiko- og beredskaps-analysene kan bidra til at Miljødirektoratet ikke har et
godt nok beslutningsgrunnlag når det gir tillatelse, herunder grunnlag for å stille krav til operatøren
om risikoreduserende tiltak.»
(Riksrevisjonen, 2019, s. 4)
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Miljørisiko- og beredskapsanalysene har generelt sett en alt for dårlig standard med tanke på å
belyse risiko og muligheten for ekstreme hendelser og synligjør heller ikke hvordan de kommer frem
til de grunnforutsetningene som har alt å si på utfallet av for eksempel oljedriftssimuleringene. Vi
kommer tilbake til dette senere i notatet, men vi ønsker å stille et generelt spørsmål.

5.2. Manglende samhandling mellom KLD og OED
Riksrevisjonens beskrivelse av situasjonen med prosessene rundt planlegging, utbygging og drift i
Barentshavet gir et dystert bilde av miljøvernets rolle i slike saker. OD og Ptil gjør lite for å involvere
Miljødirektoratet i slike prosesser og direktoratets rolle blir i realiteten som en høringsinstans.
Miljødirektoratets behandling av søknader skjer såpass sent i prosessen at eventuelle tiltak eller
avslag vil ha enorme kostnader om man ønsker å stille krav eller gi avslag:

«Når Miljødirektoratet begynner å behandle søknaden om tillatelse etter forurensningsloven, er
utbyggingen ferdigstilt, og det kan være urimelig kostbart å gjennomføre tiltak på dette tidspunktet.»
(Riksrevisjonen, 2019, s. 5)

Miljødirektoratet har selv kommentert at «Risikoanalysen utføres tett opp til planlagt oppstart av
aktiviteten og endring av rigg planer og arbeidsprogram på det tidspunktet kan medføre betydelige
kostnader» (Faglig forum for Norske havområder, 2019, s. 113) og Riksrevisjonen påpeker:
«I de tilfellene der det ikke er stilt vilkår om tidsbegrensning for boring i utvinningstillatelsen,
opplever Miljødirektoratet derfor å ha lite handlingsrom til å styre aktiviteten til perioder med lavere
miljørisiko uten å påføre næringen høye kostnader.»
(Riksrevisjonen, 2019, s. 4)

Dette er spesielt relevant for «risikofylte aktiviteter, som leteboring», hvor planleggingstiden er kort.
Miljødirektoratet har selv uttrykt skepsis for åpningen når det selv sier i sin oversendelse av klagen at
norske myndigheter har «akseptert aktivitet som kan forventes å være forbundet med en høy
miljørisiko … … Stortinget har bestemt at [PL896 (Toutatis)] skal åpnes for boring til tross for
miljømessige og beredskapsmessige betenkeligheter» (Miljødirektoratet, 2019b). Miljødirektoratet
har opplevd å ikke får støtte fra OED når det ønsket å stille krav til operatøren i tilfellet Johan
Castberg i Barentshavet.

5.3. Oljevernberedskap i særskilt sårbare områder
Toutatis befinner i nærheten av et særskilt sårbart område. Når leteboring finner sted i nærheten av
land og sårbare områder fører dette til «et betydelig høyere risikonivå» (Miljødirektoratet, 2014, s.
226). Beredskapen burde dimensjoneres ut ifra dette forholdet alene. Samarbeid, stilling av krav og
risikovurdering har sklidd ut i petroleumsforvaltningen:
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«Undersøkelsen viser at operatøren ofte forutsetter at oljevernutstyret er mer tilgjengelig og effektivt
enn det myndighetene legger til grunn i sine vurderinger. Miljødirektoratet har begrenset operativ
kompetanse på oljevern og opplever at det er vanskelig å begrunne strengere eller mer
hensiktsmessige krav til oljevernberedskap enn det operatøren har foreslått. Direktoratet utnytter i
liten grad Kystverkets operative kunnskap og erfaring for å stille kritiske spørsmål til operatørens
planer og for å sikre en robust og effektiv beredskap gjennom å stille krav og følge opp.»
(Riksrevisjonen, 2019, s. 6)

Miljørisiko- og beredskapsanalysene beskriver gjennomsnittlige utslippsscenarier som påvirker
dimensjoneringen av beredskapen knyttet til operasjonen. Dimensjoneringen av beredskapen
baserer seg som sagt ofte på optimistiske anslag som Miljødirektoratet ikke har nok operativ
kompetanse til å følge opp.
«Operatørens planer for å håndtere et utslipp av større omfang og for å følge opp myndighetenes
krav til oljevern-beredskapen skal framkomme av beredskapsplanene. Undersøkelsen viser at verken
Miljødirektoratet eller Kystverket kjenner til innholdet i disse planene. Etatene etterspør bare planene
i enkelte tilsyn eller dersom det skjer et akutt utslipp av olje. Dermed har myndighetene liten
kjennskap til operatørenes strategier for beredskap. Dette kan innebære at Miljødirektoratet ikke har
tilstrekkelig informasjon til å vurdere den private beredskapen, og at Kystverket ikke får enkel og rask
tilgang til informasjon for å føre tilsyn med en større oljevernaksjon eller for å planlegge en eventuell
statlig ledelse av en oljevernaksjon.»
(Riksrevisjonen, 2019, s. 7)
I følge riksrevisjonen er det da ingen oppfølgingen av operatørens beredskapsplan. En slik
beredskapsplan skal ferdigstilles minst to uker før borestart (DEA Norge AS, 2019b, s. 62). Hvilken
plan har Miljødirektoratet for å følge opp denne beredskapsplanen? Bellona stiller spørsmål med
direktoratets reelle myndighet for å kunne følge opp en slik plan.

5.4. Riksrevisjonens oppfordringer
Her er en oversikt over anbefalingene fra Riksrevisjonen relatert til KLD:





Styrke samarbeidet med næringen for å heve kvaliteten på miljørisikoanalysene og
beredskapsanalysene
Vurdere å sette i gang behandlingen av søknader om tillatelse etter forurensingsloven
tidligere for feltutbygginger i petroleumsvirksomheten
Forbedre saksbehandlingen og kravene som stilles til operatørenes oljevernberedskap
Følge tettere opp den kommunale beredskapen i samarbeid med Samferdselsdepartementet
(Kystverket)
(Riksrevisjonen, 2019, s. 8)

KLD var hovedsakelig enig i Riksrevisjonens anbefalinger og vil følge disse opp (Innst. 398 S (20182019), s. 9)
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Bellona ber om en redegjørelse av hvor i prosessen man er i behandlingen og implementeringen av
Riksrevisjonens oppfordringer og hvordan samhandlingen mellom KLD og OED har vært i denne
saken.

6. Toutatis – Ny kunnskap om et særlig sårbart og verdifullt område
6.1. Ny kunnskap om Nordland V
PL 896 (Toutatis) ligger i den åpnede delen av Nordland V, utenfor den nordlige delen av
helgelandskysten, i åpningen av Vestfjorden mellom Røst og Træna. Deler av Nordland V ble åpnet
for petroleumsvirksomhet etter at Olje og Energidepartementet gjennomførte en
konsekvensutredning i 1994 basert på den daværende kunnskapen om miljøet og økosystemet i
området. I de 25 årene som har gått har tilfanget av ny kunnskap kommet basert på
forskningsaktivitet på økosystemforståelse, enkeltarters adferd og sårbarhet, risikoforståelse og
effekter av oljesøl, seismikk, driftsutslipp til luft og sjø, mm.

Forståelsen av økosystem Lofoten er i dag radikalt mer omfattende og nyansert, som er oppsummert
i faggrunnlaget for revisjon og oppdatering av forvaltningsplanene for Norske havområder i
Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. rapporten fra HI som ble laget i forbindelse med
kunnskapsinnhentingen som ble gjennomført i 2012-2013. Konklusjonene viste at 70% av de
kommersielle fiskeslagene i Norskehavet og i Barentshavet bruker havområdene rundt Lofoten,
Vesterålen og Senja som gyte, transitt eller oppvekstområde. Miljøet i dette område yter dermed
økosystemtjenester for havområder utenfor Nordland, Troms, Finnmark og Barentshavet. De store
forekomstene av fisk gjør at det også tiltrekker seg sjøfugl og sjøpattedyr.

De kraftige hav, kyst og tidevannsstrømmene, som er en viktig faktor for områdets næringstilgang,
havtemperatur og bølgemønster medfører samtidig en stor utfordring ved et større oljeutslipp. Oljen
vil kunne spres geografisk veldig raskt og mørketid vil gjøre lokalisering og bekjempelse av et oljesøl
krevende og i mange tilfeller umulig å gjennomføre.

I april i år la Faglig Forum for norske havområder frem faggrunnlaget for revisjon av
forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (Faglig forum for norske
havområder, 2019). I sammendraget og de forskjellige fremkommer ny kunnskap og oppdatert
faktagrunnlag.

Oppsummering av ny kunnskap om Vestfjorden:


Sjøfugl: Nye trackingstudier viser at lunde fra Røst kan bruke Vestfjorden som
næringssøksområde enkelte år.



Sjøpattedyr: Nye beregninger av bestanden av nise
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Bunnsamfunn: Korallrev (Lophelia pertusa) er klassifisert som sårbare i Norsk rødliste for
naturtyper, og Nær truet i Norsk rødliste for naturtyper 2018. Korallskogbunn og store skoger
med stortare som nær truet i 2011 og 2018



Ny kunnskap om sårbarhet og langtidsvirkninger hos torsk og hyse i forhold til oljedråper på
eggene



Gytebestanden av sild har nå falt til under førevar-nivået på 5 millioner tonn, som betyr økt
risiko for at gytebestanden kan falle under et kritisk nivå på 2,5 millioner tonn



Lofotområdet er fortsatt viktig gyteområde for nordøstarktisk torsk, mens NVG-sild gyter
utenfor Vesterålen (men hovedsakelig utenfor Møre, og også langs kysten av Nordland)



Det kan være et tidsspørsmål før lomvi forsvinner som hekkefugl på Vedøy, Røst (Arneberg &
Jelmert, 2017)



Området er viktig for overvintrende og rastende vannfugl som havdykkender (ærfugl og
praktærfugl) og lommer.



En stor andel av verdensbestanden av gulnebblom (rødlistet) bruker området under trekk og
overvintring.



Sjøfuglbestandene i området utgjør en stor andel av den totale bestanden i Norge, slik at
lokale påvirkninger vil kunne ha nasjonale effekter.



Sjøfugler, og spesielt alkefugler, er svært sårbare for oljesøl. Sårbarheten er størst under
hekke- og myteperioder. Sjøfugl er imidlertid sårbar for oljepåvirkning hele året i dette
området.



Nye resultater fra NINA viser at lunde fra Røst er spesielt sårbar for akutte
bestandsreduksjoner. Akutte bestandsreduksjoner vil bidra til å korte ned tiden til bestanden
når kritisk lavt nivå (Fauchald mfl., 2019).

Denne listen er ikke komplett men et relevant utvalg av ny kunnskap som Miljødirektoratet må
inkludere ved vurdering av boresøknaden.

Bellona KLD vurdere denne og fremtidige utslippstillatelse det oppdaterte kunnskapskilde som finnes
og som har fremkommet i fagrunnlaget til neste forvaltningsplan

6.2. Ny kunnskap flytter grenser
I sammendraget for det faglige grunnlaget for revisjonen av forvaltningsplanene foreslåes det å
utvide områder som klassifiseres som særlig verdifulle og sårbare:

«Det faglige grunnlaget viser at for SVO Lofoten til Tromsøflaket strekker beitearealene for pelagisk
beitende sjøfugl seg 100 km ut fra de viktigste hekkekoloniene, det vil si utover grensene for SVOet.
Dette er derfor et «kandidatområde» hvor Faglig forum i sitt videre arbeid vil vurdere om det er
behov for grenseendring. «Kandidatområdet» er kuttet i nord i samsvar med en mulig utvidelse av
SVO Tromsøflaket, og økt i sør for å dekke beiteområdene til sjøfuglkoloniene på Fuglenykene, Røst
og Værøy.»
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(Faglig forum for norske havområder, 2019, s. 10)

Dette innebærer at deler av Nordland V innlemmes i et SVO. Et bærende prinsipp i
forvaltningsplanen er «føre-var» må brukes for dette området. Et uhellsutslipp på Toutatis har
potensial for å skade både den biologiske produksjonen, truede og viktige arter. Annen
næringsaktivitet i område som fiskeri, oppdrett, turisme, forskning etc. vil også rammes av oljesøl.
Lofoten har et varemerke for høykvalitets sjømat og en unik turist destinasjon som kan rammes både
direkte og som kan medføre både lavere priser og redusert besøkstall. Toutatis vil derfor kunne ha
mye større negativ effekt på omgivelsene enn de fleste boreprosjekter på sokkelen.

Sannsynligheten og frekvensen for et større oljeutslipp generelt er ikke mindre på denne lokasjonen
enn ellers i umodne områder på norsk kontinentalsokkel. Det som er annerledes på Toutatis
lokasjonen er nærhet til land, omfanget av miljøverdiene og sårbarheten som kan rammes av et slik
utslipp. Det vil si at summen av risiko (sannsynlighet X konsekvens) er betraktelig høyere ved denne
boringen enn det man normalt aksepterer på norsk sokkel. Det er mye usikkerhet i beregningene av
sannsynlighet og forløp av en utblåsning og det er mange usikkerhetsmomenter på hvordan og hvor
omfattende et oljesøl ramme.
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VEDLEGG A
Tabell 1. Oversikt over avvik og forbedringspunkter på Brage etter tilsyn fra Ptil
Dato
Selskap
Område
Avvik Forbedringspunkter
Kran og løfteoperasjoner, og styring
10. apr. 2015 Wintershall
4
2
av vedlikehold
Beredskap, radio og
12. apr. 2015 Wintershall
1
7
telekommunikasjonssystemer
Rettighetshaver i
16. apr. 2015
VNG
0
1
utvinningstillatelser
17. des. 2015 Wintershall HMS, styring, boring og arbeidsmiljø
4
9
25. mai 2016 Wintershall Elektriske anlegg
5
3
6. des. 2016
Barrierestyring
Wintershall
1
2
(Publisert)
17. nov. 2017 Wintershall Styring av vedlikehold og barrierer
3
3
2. mai 2018 Wintershall Bølger i dekk
0
2
10. apr. 2019 Wintershall Styring av beredskap
2
4
25. juni 2019 Wintershall Bore- og brønnoperasjoner
8
4
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