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Klage fra Greenpeace på planlagt boring på Apollo, PL615, ved Bjørnøya 

Vi forstår at det er vanskelig for Miljødirektoratet å avslå en utslippssøknad i et 
område som faktisk er åpnet for virksomhet av Stortinget på grunn av beliggenheten, 
selv om dette var mot flere fagetater og høringsinstansers uttrykkelige råd.  

Likevel mener vi utslippstillatelsen er gitt i strid med gjeldende politikk og 
retningslinjer. Dette skyldes særlig nærhet til Bjørnøya Naturreservat (drivtid kun 7 
dager, overraskende kort tid som ikke var inkludert i behandlingen av åpning eller 
konsesjonstildeling), og at det nå foreligger en langt mer presis og relevante 
definisjonen av iskanten, gitt av Polarinstituttet i sin uttalelse av 4. april, se http://
www.npolar.no/no/nyheter/2014/2014-04-04-np-uttalelse-iskantsonen.html, som 
verken Statoil eller Miljødirektoratet har lagt til grunn i sine vurderinger.   

Vi mener derfor tillatelsen er gitt på feil grunnlag. Greenpeace klager med dette på 
tillatelsen til Statoils boring på Apollo.  

Grunnlaget er følgende:  

1. Iskanten i Statoils kart og oljedriftsmodeller virker tilfeldig valgt, både i 
søknaden og tillatelsen. Heldigvis har Polarinstituttet nylig etablert en klar 
faglig definisjon av ”iskanten” i norske havområder, basert på et metodisk og 
faglig tilnærming. Vi ber om at boreplanene vurderes på nytt basert på kart og 
oljedriftsmodell som viser drivtid til iskant iht. Polarinstituttets definisjon, se 
http://www.miljodirektoratet.no/PageFiles/22336/
Horing2014-2324_uttalelse_fra_Norsk_Polarinstitutt.pdf figur to og tre. Her bør 
også vintermånedene februar-april inkluderes.  

2. Statoils oljedriftssimuleringer for Apollo viser svært kort drivtid til Bjørnøya 
Naturreservat fra Apollo/Hoop-området. Dette er sannsynligvis et 
overraskende funn for mange, og er en risiko som ble aldri ble kvantifisert i 
Forvaltningsplans- eller åpningsprosessene som lå til grunn for åpning av 
området for lisensiering. Funnet må dermed anses som ny kunnskap knyttet til 
lisensen. Det er tegn som tyder på sannsynlighet og tendens til oljedrift i 
retning Bjørnøya er et vår/sommerfenomen i større grad enn vinterfenomen. Vi 
ber derfor om at Statoil presenterer kart og oljedriftsmodell for mai og juni, og 
at Miljøverndepartementet gjennomfører en helhetlig vurdering av boreplanene 
på lisensen i lys av den nye kunnskapen om oljedrift i området.  
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3. Resultat av øvelser er ikke kjent og har dermed ikke vist tilstrekkelig 
effektivitet. Det samme gjelder planlagt bruk av dispergeringsmiddel, som ser 
ut til å være giftig og da krever egen vurdering. Dette er ikke gjort. 

!
Oljevern og kjemikalier 

Vi er glade for presisering av at brenning ikke oppfattes som relevant strategi, og ber 
om miljøinformasjon knyttet til det planlagte dispergeringsmiddelet Dasic NS 
(slickgone). Produktet har ikke miljødatablad hos Miljødirektoratet, http://www.pib.no/
hms-datablad/kjemiske-produkter/dasic_slickgone_ns_33940.aspx og denne, der det 
framstilles som giftig for vannlevende organismer, er muligens utdatert? http://
app.ecoonline.no/documents/msds/285_1918798.pdf Vi kan i tilfelle ikke se at bruk 
av dispergeringsmiddel kan inntas normale søknads- og godkjenningsprosedyrer, og 
at dette dermed må gjøres før boring starter, ikke etter at ulykken har skjedd. 
Beskrivelser av brenning som strategi bør utgå der operatøren likevel ikke anser 
dette som relevant, ettersom det skaper uklarhet hos høringsinstansene.  

I Miljødirektoratets tillatelse står det at ” Statoil får også pålegg om å sikre seg nok 
opplært personell, og tilstrekkelig relevant utstyr, til å rydde opp i både strandsonen 
og iskanten dersom olje skulle nå disse områdene”. Vi er glade for at 
Miljødirektoratet har presisert at opprydnings-mannskap må trenes, og forutsetter at 
det gjennomføres reelle øvelser på stedet. Bjørnøya stiller store og spesielle krav til 
personell. Vi ser fram til kunnskap om personell-bevegelser, logistikk og effektivitet i 
opprydningsøvelsen, der det samtidig tas hensyn til verneverdier og 
ferdselsrestriksjoner i naturreservatet. Vi ser fram til å se planen for trening av 
mannskap på Bjørnøya, og vil gjerne delta som observatører fra vårt skip Esperanza 
under denne treningen. Skipet vil kunne være på Bjørnøya fra ca 20. mai. 

I vår høring bad vi også om avklaring på hvilke(n) rigg som eventuelt skal 
gjennomføre avlastningsboring dersom det går galt på Apollo, og hvordan denne skal 
kunne være klar på borelokasjon innen 12 døgn. Vi ber fortsatt om presisering av 
dette. Det er også kommunisert til Petroleumstilsynet.  

Iskanten og Bjørnøya 

Det er ingen grunn ti å opprettholde feil som er gjennomført av tidligere regjeringer. 
Disse blokkene skulle aldri vært tildelt, og kan følgelig ikke letebores.  

Miljødirektoratet tolker i sin tillatelse Regjeringens politiske plattform (Sundvollen-
erklæringen med tilhørende samarbeidserklæring), ved at den kun setter ”grenser for 
aktivitet i og ved iskanten”, framfor å omtale konkrete grenser for aktivitet med mulig 
oljedrift inn i iskanten, og ser derfor ikke at aktiviteten er direkte i strid med denne 
politiske avtalen. Vi bestrider denne tolkningen, ettersom hele hensikten med å holde 
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petroleumsvirksomhet unna iskanten jo nettopp må være å holde denne så langt 
unna at en ulykke ikke rammer de sårbare ressursene i iskanten.  

Etter at denne lisensen ble tildelt, og etter regjeringserklæringen, presenterte 
Polarinstituttet sin vitenskapelige definisjon av iskanten (men uten buffersone for 
oljedrift). Det er naturlig at regjeringen og Miljødirektoratet legger faglige vurderinger 
til grunn for sin forvaltning. Vi klager derfor tolkningen av regjeringens politikk på 
samarbeidserklæringens fundament inn for Miljøverndepartementet.  

Statoils svar på definisjon av iskanten er ufullstendig, og tar ikke hensyn til 
Polarinstituttets grundige definisjon: det er ikke nok å velge iskanten (Statoil benytter 
15-30% isdekke, Polarinstituttet bruker 15%) i et tilfeldig år, variasjonen over tid må 
også inkluderes: Derfor er 30 år en god standard. Med et 30 års perspektiv blir 
resultatene for konflikt med potensiell iskant svært annerledes, går ut over tidligere 
definert ”SVO iskant”. Et utslipp vil dermed bryte med Statoils egne akseptkriterier.  
Vi mener Polarinstituttets definisjon av iskanten er vesentlig ny informasjon som må 
legges til grunn ved vurdering av denne boresøknaden. Dette er også en langt mer 
relevant definisjon enn tilfeldige klikk på Barentswatch sine nettsider. 

Statoils oljedriftssimuleringer for Apollo viser svært kort drivtid til Bjørnøya 
Naturreservat fra Apollo/Hoop-området. Dette er sannsynligvis et overraskende funn 
for mange, og er en risiko som ble aldri ble kvantifisert i Forvaltningsplans- eller 
åpningsprosessene som lå til grunn for åpning av området for lisensiering. Funnet 
må dermed anses som ny kunnskap knyttet til lisensen. Det er tegn som tyder på 
sannsynlighet og tendens til oljedrift i retning Bjørnøya er et vår/sommerfenomen i 
større grad enn vinterfenomen. Vi ber derfor om at Statoil presenterer kart og 
oljedriftsmodell for mai og juni, og at Miljøverndepartementet gjennomfører en 
helhetlig vurdering av boreplanene på lisensen i lys av den nye kunnskapen om 
oljedrift i området. Bedre analyse av næringsvandringer fra Bjørnøya bør også 
gjennomføres.  

Greenpeace klager dermed på Statoil sin boretillatelse på Apollo, og ber om at 
klagen gis oppsettende virkning. Det er ikke troverdig om boringene får starte før alle 
klager er grundig behandlet. Statoil har hatt lang tid på å forberede denne prosessen, 
og hadde brønnen planlagt for i fjor. Likevel presenterer selskapet boreplanene i siste 
listen. Dette bør ikke premieres med haste-behandling av relevante klager på Norges 
hittil mest kontroversielle leteboring.  

Vi ber samtidig om at Miljøverndepartementet legger til rette for at vi kan observere 
Statoil sin oljevernøvelse på Bjørnøya. Vi har eget skip tilgjengelig i området. 
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Truls Gulowsen, Greenpeace


