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DEA Norge AS - Uttalelse til søknad om tillatelse til virksomhet etter
forurensningsloven for boring av letebrønn 6611/1-1 Toutatis i PL896
Fiskeridirektoratet viser til brev av 29. april 2019 vedrørende ovennevnte sak.
Bakgrunn:
Med bakgrunn i at DEA Norge AS skal foreta boring av letebrønn 6611/1-1 Toutatis, er
det søkt om tillatelse etter forurensningsloven kapittel 3 § 11 som omhandler
virksomhet som kan medføre forurensning. Boringen er planlagt med den halvt
nedsenkbare riggen «West Hercules». Letebrønnen er lokalisert på Trænabanken, og
ligger ca. 54 km vest for Myken i Nordland fylke. Havdypet i området er ca. 340 meter
MSL. Planlagt borestart er 1. september 2019. Operasjonen er estimert til å vare totalt 30
dager (55 dager ved funn og boring av sidesteg).
Operasjonen vil medføre forbruk og utslipp av kjemikalier til sjø, utslipp til luft og
avfallsbehandling. Det er planlagt forbruk av 1 170,3 tonn kjemikalier i grønn kategori,
derav utslipp av 580,8 tonn. Forbruk av kjemikalier i gul kategori er 89,6 tonn, derav
utslipp av 54,7 tonn. Forbruk av kjemikalier i rød kategori er 1 tonn uten utslipp til sjø.
Forbruk av kjemikalier i sort kategori er 0,1 tonn uten utslipp til sjø. Total mengde med
borekaks er beregnet til 471 tonn, hvorav 471 tonn er planlagt sluppet til sjø.
Fiskeridirektoratet uttaler:
Fiskeridirektoratets oppgave ved slike uttalelser er å ivareta fiskeriinteressene som
blant annet omfatter at fiskeriene kan gjennomføres uten nevneverdig hinder på grunn
av aktivitet fra petroleumsvirksomhet.
Det kan forventes sporadisk fiskeriaktivitet med fartøy som fisker med konvensjonelt
redskap etter brosme og lange i de nærliggende områder i undersøkelsesperioden.
Vi kan ikke se at den omsøkte tillatelsen vil medføre store konsekvenser for utøvelsen av
fiskeriene i området.

Postadresse: Postboks 185, 5804 Bergen | Telefon: 55 23 80 00
Organisasjonsnr: 971 203 420 | E-postadresse: postmottak@ﬁskeridir.no | Internett: www.ﬁskeridir.no

Fiskeridirektoratet mener prinsipielt at utslipp til sjø ikke bør forekomme, særlig utslipp
av kjemikalier.
Når det gjelder merknader om hvilke konsekvenser utslipp kan ha for de biologiske
ressursene, forventes dette å bli ivaretatt av Havforskningsinstituttet.
Fiskeridirektoratet har ingen øvrige merknader til saken.

Med hilsen

Kristin Skarbøvik
seksjonssjef
Terje Sørland
rådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift.
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