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Anmeldelse 

 
Greenpeace anmelder med dette StatoilHydro Snøhvit LNG for flere forhold knyttet til 
fakling på Melkøya i august-september 2007. 
 

Forhold 
 
1. Snøhvitanlegget er under oppstart. Brønnstrømmen fra Snøhvitfeltet ble den 
21.august 2007 ført inn i fabrikken på Melkøya. Deretter har anlegget hatt røykutvikling fra 
høytrykksfakkel for kald våtgass (54-FC-102). Røykdannelsen, som har variert i visuell 
intensitet og farge, medfører utslipp bl.a. av det prioriterte stoffet PAH i ikke ubetydelige 
mengder. Slike utslipp er ikke dekket av tillatelsen etter forurensningsloven for Snøhvit LNG, 
og utslippene er dermed ulovlige i henhold til forurensningsloven § 7 første ledd. 
Stoffgruppen PAH (polyaromatiske hydrokarboner) består av mange forskjellige forbindelser, 
hvor flere er giftige, arvestoffskadelige og kreftfremkallende. PAH dannes ved all 
ufullstendig forbrenning av organisk materiale1. Det betydelige utslippet av sot, anslått av 
Statoil selv til å være om lag 600-700 tonn, er en ytterligere indikasjon på at forbrenningen 
kan ha vært svært ufullstendig. 
 
2. StatoilHydro Snøhvit LNG var også pliktige til å varsle SFT om overutslippet som ikke 
kan anses som normalt og som har forurensningsmessig betydning. Selskapet varslet ikke 
SFT så snart dette var mulig, og SFT ble kjent med forurensningen gjennom media. Dette 
medfører et brudd med utslippstillatelsen. 
 
Greenpeace krever også at det undersøkes om StatoilHydro Snøhvit LNG bevisst har holdt 
tilbake informasjon fra SFT for å oppnå en økonomisk eller annen fordel. 
 
3. Utslippstillatelsen krever at bedriften plikter å etablere internkontroll for sin 
virksomhet. Internkontrollen, med bl.a. målinger av utslipp til luft, skal sikre og dokumentere 
at bedriften overholder krav i tillatelsen. Det er påvist feil og mangler i internkontrollen, blant 
annet ved at målestasjon for luftkvalitet var ute av drift. Dette medfører et brudd med 
utslippstillatelsen. 
 
Greenpeace krever at StatoilHydro Snøhvit LNG blir tiltalt og straffet for de overnevnte 
forhold. Vi opplever det som skjerpende at StatoilHydro ifølge korrespondanse til SFT hevdet 
at situasjonen var normal og innefor tillatelsene, når dette ikke var riktig. Greenpeace er 
videre kjent med at det er straffbart å inngi falsk/uriktig anmeldelse til politiet (strl. §166-
167). Se vedlagt rapport fra SFT2. 
 

Oslo, 8. oktober 2007, Truls Gulowsen, leder Greenpeace i Norge 

                                                 
1 Les mer om PAH: http://www.miljostatus.no/templates/PageWithRightListing____2882.aspx  
2 SFT sin rapport fra Melkøya: http://www.finnmarkdagblad.no/nyheter/article3036125.ece  
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