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Sak; Sandblåsing Oseberg CJacket
Norges Miljøvernforbund(NMF) krever at at både sand og maling samles
opp og at Miljødirektoratet avslår søknaden fra Equinor slik den
foreligger og at direktoratet krever at tiltakshaver viderefører og styrker
oppsamlingen som Eguinor allerede har utført og metodene som hører
med.
Miljødirektoratet må skjerpe kravene til operatørene på denne typen søknader
for ettertid.
Det er en ambisjon å redusere utslipp til Nordsjøen, bla.med utgangspunkt i OSPAR
konvensjonen. Equinor sin søknad er mangelfull i sin utredning av alternative løsninger
samt i dokumentasjon av miljøskade ved utslipp.
NMF har vært i kontakt med leverandører på over flatebehandling og har fått innspill på
mulige løsninger ifht bruk av tilkomstteknikk eventuelt bruk av stillas ifht det å samle opp
blåsesand og maling.
Den 15 mars 2018 leverte Norges Miljøvernforbund (NMF) uttalelse på søknad fra Equinor
på Oseberg feltsenter. Miljøvernforbundet krever at direktoratet bruker den informasjon
som ligger i Oseberg-uttalelsen for å redegjøre for en oppsamlingsløsning.
Videre krever NMF at Miljødirektoratet for fremtiden bruker den informasjon som er gitt
som utgangspunkt for saksbehandling av lignende søknader der oppsamling ikke er
redegjort for på en etter lovverket tilfredsstillende måte.

Equinor argumenterer med problemstillinger til ressursbruk som NMF anser for å være av
en bagatellmessig art både mtp ressurs og klimaavtrykk. NMF opplever disse som
vikarierende argumenter. NMF vil likevel rose Equinor for å være på sporet ved delvis
oppsamling og vil kreve at operatørene for fremtiden sammen med leverandører styrker
løsningene for oppsamling.
Søknaden ufullstendig
Slik søknaden fra Equinor ligger er det knapt mulig å gi en skikkelig vurdering av det
miljøfaglige rundt utslippene da det ikke er redegjort for ved en studie eller utredning.Det
er kun omtalt svært over fladisk og udokumentert.(1)
Miljødirektoratet må skjerpe kravene til operatørene på denne typen søknader
NMF vil be Miljødirektoratet for ettertid om å stramme inn kravene til denne typen
søknader da innholdet er for svakt i mtp nevnte forhold(1).
Norges Miljøvernforbund(NMF) krever at at både sand og maling samles opp og at
Miljødirektoratet avslår søknaden fra Equinor slik den foreligger og at direktoratet krever at
tiltakshaver viderefører og styrker oppsamlingen som Eguinor allerede har utført og
metodene som hører med.
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