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NYE UTSLIPPSKRAV - KONSEKVENSER FOR OPERATORER OG LEVERANDØRER. 

Driftsdirektør Ole Rønning, Norsk Hydro a.s 

Innledninq 

Vi har i de senere år opplevet en markant holdningsendring når 

det gjelder miljøspørnmål både i samfunnet generelt og i 

industrien. Denne holdningsendringen er forårsaket av ny viten 

om konsekvensene av vår virksomhet på natur og miljø, og har 

fort til at miljøspørsmål nå er på agendaen i alle deler og på 

alle nivå i de forskjellige bedrifter, også i operator-

selskapene på norsk sokkel. 

Tradisjonen til nå har vært at rammer og krav vedrorende miljo 

og sikkerhet har vært satt opp av de respektive myndighets-

instanser. Nå ser vi imidlertid et sterkere engasjement fra 

industrien der de enkelte bedrifter formulerer sine egne mål og 

strategier for å kunne ligge i forkant av utviklingen. 

Dette ble tydelig dokumentert gjennom det engasjement som 

industriens toppledere la for dagen på den internasjonale 

miljøkonferansen her i Bergen i mai i år. 

I Norsk Hydro har vi de siste par årene foretatt en grundig 

bearbeiding av vår strategi mot år 2000. Vår nylig formulerte 

forretningside setter standarden for miljøarbeidet i vårt 

selskap. Det er der stilt krav til miljø- og ressursbevissthet 

samt kvalitet i alle ledd i vår virksomhet. Dette har bl.a. 

konkretisert seg i vår årlige miljøberetning. Dette er en årlig 

miljørapport som utarbeides i tillegg til vår vanlige 

årsberetning, og som gir en oversikt over miljøproblemene ved 

vår virksomhet og hva vi arbeider med for å løse dem. 

Vi ønsker på denne måten å dokumentere ansvarsbevissthet overfor 

våre eiere og det samfunnet vi arbeider i, ikke bare når det 

gjelder de økonomiske sider ved vår virksomhet, men også når det 

gjelder de miljømessige påvirkninger vår virksomhet forårsaker. 
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Nye utslippskrav 

Statens Forurensningstilsyn la i mars i år frem sin 

handlingsplan for reduksjon av utslipp til vann, luft og jord 

for perioden 1990 - 1993. Samtidig trakk planen opp de roer 

langsiktige malsettinger. Avdelingsdirektør Schreiner ga i sitt 

foredrag en oversikt over innholdet i denne planen. 

Hvilke konsekvenser vil så denne planen og de nye kravene fa ::r 

industrien og samfunnet. Jeg har i dette foredraget valgt å 

berore følgende 4 viktige hovedområder: 

- utslipp av olje til vann 

- utslipp til luft 

- utslipp av kjemikalier og giftige stoffer 

- aktivitet i sårbare områder og oljevernberedskap 

Men for jeg går nærmere inn pa disse problemområdene, vil jeg gi 

noen generelle kommentarer og synspunkter. 

Generelle kommentarer 

De umiddelbare konsekvenser for operatorselskapene på norsk 

sokkel er at planen varsler en endret arbeidsform fra 

miljomyndighetens side. Tradisjonelt har utslippskravene blitt 

etablert gjennom en serie enkeltvedtak knyttet opp til 

nyetableringer og evt. endringer i virksomhetens omfang eller 

karakter. 

Industriens ankepunkt har hele tiden vært at en slik arbeidsforr. 

forte til kortsiktige og situasjonsbestemte losninger som ikke 

var satt inn i en total sammenheng. Myndighetene tok ikke 

tilstrekkelig hensyn til industriens egenart som bl.a. krever 

forutsigbarhet og langsiktig systematisk arbeid for at 

resultatene skal nås med optimal bruk av ressurser. 
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SFT's plan varsler en endring i riktig retning ved at den 

trekker opp denne type generelle langsiktige mål. Planen 

overlater også til industrien seiv å finne de losninger og 

tiltak som må iverksettes for at de langsiktige mål skal nås. 

Konsekvensen er at ballen nå er spilt over til industrien og de 

andre aktorer i samfunnet som driver virksomhet som har 

innvirkning på miljøet. 

Planen definerer også et ambisjonsnivå for miljøarbeidet de 

nærmeste årene, og dette er meget hoyt. En direkte konsekvens av 

de ambisiose mål som er satt blir derfor at betydelige ressurser 

må settes inn i arbeidet for å nå disse målene. Det er ikke lett 

å se at enkelttiltak eller en eller annen "sesam-sesam"-lcsning 

skal være tilstrekkelig. Våre vurderinger så langt er at kun 

omfattende innsats innen alle deler av vår virksomhet vil gi de 

onskede resultater. Vi må sette en ny og bedre standard for alle 

sider ved vår virksomhet. Denne standarden vil omfatte viktige 

områder som forbedring av teknologien, forbedring av rense-

metoder, nye krav til kjemikalier, nye krav til rutiner og en ny 

standard for opplæring, holdninger og påpasselighet hos alle 

våre ansatte. 

Basert på denne erkjennelse såtte vi i Norsk Hydro oss ned for å 

vurdere hvordan disse problemstillignene skulle angripes og 

bearbeides i vårt selskap. Losningen ble at miljoproblematikken 

måtte settes grundig på agendaen i hele selskapet. 

Vi har derfor tatt samfunnets langsiktige målsettinger nedfelt i 

SFT's plan og gjort dem til våre egna. De er riktignok 

bearbeidet og konkretisert for å være tilpasset vår virksomhet. 

Basert på disse målsettingene har vi utarbeidet avdelingsvise 

delmålsettinger og kortsiktige og langsiktige handlingsplaner. 

på denne måten får vi gjennomfort en systematisk total-

bearbeiding og kartlagt hvilke tiltak som vil gi best effekt. 

Det vil være vårt ansvar å foreta den nodvendige avveining 

mellom utslipp, arbeidsmiljo, sikkerhet, effektivitet og 

kostnader. 
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I dag er det umulig å si om de målsettinger som er satt opp i 

SFT's plan er oppnåelige. Men med en systematisk analyse vil man 

imidlertid kunne evaluere de alternativer som finnes og 

kostnadene forbundet med disse. For eller siden vil man få 

totalkostnaden på bordet slik at den nødvendige prioritering kan 

foretas. Enkelte mål vil muligens ikke kunne nås, men med 

helhetlige handlingsplaner vil man i et hvert fall komme et 

stykke på vei. 

Utslipp av olje til vann 

Når det gjelder utslipp av olje til vann har vi i 

offshoreindustrien to hovedkilder. Den ene er utslipp via renset 

prosessvann, dvs. det vann som produseres sammen med olje fra 

reservoaret og den andre er utslipp av oljeholdig borekaks fra 

borevirksomheten. 

Når det gjelder oljeholdig boreavfall, vil jeg gjerne peke på 

den betydelige reduksjon i utslipp som allerede har funnet sted 

de siste årene. Dette er oppnådd ved å bruke andre tilsetnings-

stoffer og ved utvikling av nye kjemikaliebaserte borevæske-

systemer. Dette er en utvikling vi regner med vil fortsette, nen 

vi har et alvorlig problem i avveiningen mellom utslippskrav og 

andre boretekniske problemer bl.a. med sikkerhetsmessige 

konsekvenser. I sin ytterste konsekvens kan dette føre til at 

boring av brønner med høy awiksvinkel og evt. horisontale 

brønner vil måtte innstille, og vi må la betydelige 

oljeressurser forbli liggende igjen i reservoaret. 

De nye kravene vil også kunne medføre økt transport av 

oljeforurenset boreavfall til land for deponering eller annen 

form for behandling. De miljømessige konsekvensene av dette har 

hittil bare vært utredet i begrenset grad. Det arbeides 

imidlertid for å forbedre både transportmetoder, landbasert 

rensing av kaks og deponeringsmetoder. 
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Den andre utslippskilden, renset prosessvann, utgjor idag en 

meget liten del av oljeutslippet til sjø. Man må imidlertid anta 

at etterhvert som feitene blir eldre, vil vannproduksjonen eke 

og utslippsprobleitiet vil tilta. Arbeidet med utvikling av nye og 

bedre rensemetoder må derfor fortsette. Metoder for 

resirkulasjon og eventuell injeksjon av prosessvann vil også 

måtte vurderes. 

Utslipp til luft 

Hittil har det ikke vært stilt krav til oljeindustrien når det 

gjelder utslipp til luft. Det stilles krav til den mengde gass 

som kan brennes i fakkelsystemene, men disse kravene er motivert 

mer av hensynet til forvaltning av ressurser enn av hensyn til 

miljøeffektene. Det er antagelig på dette området at de nye 

kravene vil bli vanskeligst å innfri. Den store utfordringen når 

det gjelder utslipp til luft vil være den stabilisering og 

senere reduksjon av Co -utslippene som myndighetene legger opp 

til. 

Mange prosjekter er allerede igangsatt og interne krav til 

utslipp fra turbiner og brenning over brennerbommer er allerede 

etablert i enkelte operatørselskaper. 

1 Norsk Hydro har vi etablert slike krav når det gjelder avgass 

fra turbiner for Brage-prosjektet. Når det gjelder brenning av 

avfall over brennerbommer er det bl.a. reist forslag om 

forandringer på Oseberg-C plattformen. 

En viss gevinst vil vi kunne få ved bruk av mer effektive 

turbiner og lav-No brennere, men skal de ambisiese 

målsettingene kunne nås, må vi også se på forhold som 

energioptimalisering o.l. Dette problemet kan ikke loses av 

oljeindustrien eller andre bransjer alene. Lokale enkelttiltak 

må sees i en regional og global sammenheng. Norge må kunne bli 

leverandør av energi og energibaserte produkter og akseptere 

lokale utslippsokninger dersom dette bidrar til en samlet 

utslippsreduksj on. 
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Utslipp av KFK-gasser skjer hovedsakelig fra testing av 

brønnsikringssystemer. Vi vil måtte se både på erstaningstoffer 

og på de testrutiner som i dag er etablert. 

Reduksjon i utslipp av organiske gasser vil bli et viktig tema i 

årene som kommer. Hovedkilden er utslipp ved lasting\lossing av 

olje. Dette vil måtte loses ved utvikling av gjenvinnings- og 

resirkulasjonssystemer for slike gasser. 

Utslipp av kjemikalier og giftige stoffer 

I dag brukes betydelige mengder kjemikalier for å drive 

oljeproduksjon til havs, både for gjennomføring av 

boreoperasjonene og til selve produksjonen. Disse hjelpestoffene 

har en lang tradisjon i bransjen, og det er utenkelig i dag å 

kunne drive moderne, effektiv produksjon uten bruk av 

hjelpestoffer. 

Det er idag usikkerhet om hvilke virkninger endel av disse 

stoffene har på miljøet. Hovedproblemet er å få en 

tilfredsstillende oversikt over hvilke komponenter som inngår i 

disse hjelpestoffene. Man skulle tro det skulle være enkelt å få 

tilgang på denne type oppiysninger, men ofte betrakter 

leverdorene denne type informasjon som sin forretnings-

hemmelighet. 

I Norsk Hydro har vi startet arbeidet med å etablere miljø- og 

kjemikalieregnskap for de forskjellige plattformer og rigger. I 

dette arbeidet kartlegger vi de kjemikalier vi tilfører 

anleggene og hvor de tar veien, enten det er i råoljen som 

skipes til kundene eller til omgivelsene. 

Parallelt med dette har vi en løpende oppfølging av virkninger 

på miljøet gjennom en systematisk prøvetaging av omgivelsene 

rundt anleggene. Tilsammen skulle dette gi et godt utgangspunkt 

for iverksettelse av nye tiltak. 
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Det vil bli stilt nye krav til dokumentasjonen av sammen-

setningen av de forskjellige hjelpestoffer. Operatorselsskapene 

vil enten utvikle sine egne teste- og godkjenningsrutiner, eller 

de vil forlange stoffene testet og godkjent av spesielle 

uavhengige instanser, og internasjonale databaser over 

forskjellige stoffers egenskaper og sammensetning vil bli 

ytterligere forbedret. 

Aktivitet i sårbare områder og oljevernberedskap 

Planen varsler en endring i ansvarsfordelingen når det gjelder 

oljevernberedskap. Intensjonen er å legge et større operativt 

ansvar på industrien, slik at miljømyndighetene kan konsentrere 

seg om sin tilsynsrolle. 

Samtidig vil det bli stilt strengere krav til oppsamlings-

utstyrets effektivitet og til respons- og mobiliseringstider. 

Oljeleting og -produksjon i nye, sårbare områder vil bli 

underlagt begrensninger når det gjelder omfanget og varigheten 

av virksomhetn med bl.a. krav til stopp i letevirksomhet i 

spesielle deler av året. 

På oljevernsiden ser vi imidlertid at myndighetene forsoker å 

iverksette sin nye filosofi ved enkeltvedtak og pålegg knyttet 

til spesielle aktiviteter. Dette er en uheldig utvikling i og 

i' med at praksis kan bli forskjellig fra en aktivitet til den 

neste eller fra et geografisk område til et annet. Dette forer 

til at vi må operere med forskjellige beredskapsplaner og 

organisasjonsmodeller samtidig. Dette forer til uklare 

ansvarsforhold både innen den private beredskap og innen den 

offentlige beredskap. Denne utviklingen kan lett føre til en 

lite optimal og kostbar beredskapsordning. 
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Oljeindustrien har derfor tatt et initiativ og anmodet 

regjerningen om å foreta en revurdering av dagens 

oljevernberedskapsordning og å utarbeide forslag til en 

samordnet nasjonal beredskapsordning slik at personell og 

materiell kan bli optimalt benyttet. 

Oppsummering 

Jeg har i mitt foredrag forsokt å gi noen kommentarer til de nye 

miljøkrav som nå blir etablert, samt beskrevet noen umiddelbare 

konsekvenser for vår industri. 

Det er amibisiøse, langsiktige mål som nå er blitt etablert. De 

samlede konsekvenser for samfunnet og industrien er det i dag 

ikke mulig å angi. Oljeindustrien er imidlertid klar over sitt 

ansvar og tar det alvorlig, bl.a. ved at operatorene hver for 

seg og samlet gjennom OLF bruker betydelige midler til forskning 

på miljosiden hvert år. 

Realisering av planen vil koste betydelige belop både for 

samfunnet og for industrien, og det er idag umulig å forutse hva 

sluttregningen vil komme opp i. Det viktige nå vil være å få 

koordinert den samlede innsats slik at tiltakene iverksettes der 

de har største effekt og at den prioritering som nødvendigvis må 

foretas baseres på best mulig kunnskap og helhetsforståelse både 

i industrien og hos miljømyndighetene. 

På sikkerhetssiden har vi god erfaring med Oljedirektoratet med 

sin tilsynsrolle og operatørselskapene med det operative ansvar, 

der internkontrollprinsippet legges til grunn. Vi begynner nå å 

se konturene av en tilsvarende rollefordeling mellom industrien 

og miljovernmyndighetene. Vi tror det er en riktig utvikling og 

at etablering av en slik samarbeidsmodell er en viktig 

forutsetning for å kunne lose fremtidens miljøproblemer på en 

optimal måte. 
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