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SØR-VEST POLITIDISTRIKT 
 

Kun per e-post: post.sor-vest@politiet.no     Oslo, 11. mai 2020 

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ FORURENSNINGSLOVEN  
 

1. INNLEDNING  

Natur og Ungdom anmelder med dette selskapet Equinor Energy AS, org. nr. 990 888 213 

(Equinor Energy), Equinor ASA, org. nr. 923 609 016 (Equinor), Aker BP ASA, org. nr. 

989795848 (Aker BP) Vår Energi AS, org. nr. 919 160 675 (Vår Energi), og Wintershall DEA 

Norge AS, org. nr. 985 224 323 (Wintershall) for brudd på forurensningsloven 78 annet ledd, 

jf. første ledd, jf. § 7. Det straffbare forhold består i utslipp av smøreolje fra undersjøiske 

sjøvannspumper på norsk sokkel, dels uten utslippstillatelse etter forurensningslovens § 11, 

og dels i større omfang enn det som ligger til grunn for gjeldende utslippstillatelser.  

Smøreolje, også omtalt som isolerolje eller tetningsolje, er klassifisert i svart og rød 

kjemikalieklasse, jf. forskrift av 29. april 2010 (aktivitetsforskriften) § 63. Stoffer i svart 

kjemikalieklasse er bl.a. stoffer som skader arvestoffet, stoffer med 

bioakkumuleringspotensial eller svært akutt giftighet og stoffer på prioriteringslista. Det skal 

kun unntaksvis gis tillatelse til bruk av stoff i svart kategori.  

Kjemikalier i rød kategori er kjemikalier som inneholder ett eller flere miljøfarlige stoff som 
brytes sakte ned i marint miljø, viser potensial for bioakkumulering og/eller er akutt giftige. 

Smøreoljene er klassifisert i svart og rød kjemikalieklasse fordi oljene er lite nedbrytbare og 
har bioakkumuleringspotensial.  

Det foregår kontinuerlige utslipp av smøreoljer i rød og svart kategori fra undersjøiske 
sjøvannspumper på norsk sokkel.  
 
I 2014 anmeldte Miljødirektoratet selskapet Shell for utslipp av smøreoljer fra undersjøiske 
pumper, i svart og rød kjemikalieklasse. 
 
Frem til omtrent årsskiftet 2017 / 2018 foregikk tilsvarende utslipp også fra en rekke andre 
plattformer, kontinuerlig og uten at utslippstillatelser var omsøkt. Anmeldelsen gjelder dette 
forholdet.  
 

I august 2017 gjennomførte Miljødirektoratet undersøkelser som medførte at det ble søkt 
om og utstedt en del utslippstillatelser etter forurensningslovens § 11 for utslipp av 
smøreoljer i svart og rød kjemikalieklasse, fra undersjøiske pumper. Det er imidlertid grunn 
til å tro at det fortsatt foregår utslipp fra undersjøiske pumper uten at det er gitt 

mailto:post.sor-vest@politiet.no


2 
 

utslippstillatelse til dette. Også i perioden mellom søknad og innvilgelse av tillatelse, har det 
forekommet utslipp, og videre etter at tillatelsene er gitt, ser det til å forekomme 
overskridelser av tillatelsenes rammer.  
 
Som gjennomgangen nedenfor vil vise, er det hevet over all tvil at det har blitt sluppet ut 
betydelige mengder miljøgifter på rød og svart liste i flere år, uten at det har blitt søkt om 
eller innvilget utslippstillatelse etter forurensningslovens § 11 til dette. Det vil også bli 
sannsynliggjort at utslippsvolum underrapporteres fra operatører på norsk sokkel.  

Operatørselskapene har vært klar over at det regelmessig ble sluppet ut miljøgifter fra de 

undersjøiske vannpumpene, og de var klar over at de ikke hadde søkt om eller fått innvilget 

tillatelse til disse utslippene.  

Det er på denne bakgrunn at Natur og Ungdom har valgt å anmelde operatørselskapene. 

Natur og Ungdom har fått bistand til utarbeidelsen av anmeldelsen fra Wahl-Larsen 

Advokatfirma AS ved advokat Cathrine Hambro og advokatfullmektig Brita Fyhn. 

2. ANMELDELSE 

Natur og Ungdom anmelder med dette Equinor, Equinor Energy, Aker BP, Wintershall, og 

Vår Energi for overtredelse av: 

Forurensningsloven 78 annet ledd, jf. første ledd, jf. § 7.  

For forsettlig eller uaktsomt, og under skjerpende omstendigheter, å ha satt i verk noe som 

kan forurense i strid med forurensningsloven, og på den måten voldt fare for stor skade. 

Grunnlaget er følgende forhold:  

I en periode fram til 28. august 2017, men også etter dette tidspunkt, besørget selskapene 

utslipp til sjø av betydelige mengder smøreolje, blant annet av typen Statoil Mereta 32 og 

Statoil Mereta 46 (de samme oljene er i dag også kalt Renolin Unisyn CLP 32 og Renolin 

Unisyn CLP 46. Heretter refereres oljene til kun ved benevnelsene Statoil Mereta 32 og 

Statoil Mereta 46) og enkelte andre smøreoljer på norsk kontinentalsokkel uten å ha 

tillatelse til dette fra forurensningsmyndighetene. Skjerpende omstendigheter foreligger på 

grunn av utslippets omfang, forholdets varighet, og smøreoljenes grad av giftighet. 

Forholdet har en strafferamme på tre eller fem års fengsel, avhengig av om vilkårene i § 79 

annet ledd annet punktum er oppfylt. Det dreier seg om en sammenhengende forbrytelse, 

og foreldelse begynner ikke å løpe for noen del av forholdet før den sammenhengende 

forbrytelsen opphørte.  

Dersom politiet mot formodning mener det straffbare forholdet kun faller inn under 

vilkårene i forurensningsloven § 79 første ledd er det viktig at saken prioriteres av politiet for 

å forhindre foreldelse av det straffbare forholdet etter forurensningsloven § 78 første ledd jf. 

straffeloven § 86 bokstav a).  
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3. NÆRMERE OM FAKTUM 
 

3.1 UTSLIPP AV SMØREOLJER 
 

Anmeldelsen tar utgangspunkt i utslipp av smøreoljene Statoil Mereta 32 og Statoil Mereta 

46, da informasjon om utslipp av disse typene smøreolje har vært enklest tilgjengelig. 

Anmeldelsen omfatter likevel også utslipp av andre typer smøreoljer i svart og rød kategori.   

  

Et utgangspunkt for Natur og Ungdoms arbeid med denne anmeldelsen har vært 

Miljødirektoratets anmeldelse av Shell i 2014 og brev til operatører på norsk sokkel med 

oppfordring om å søke om utslippstillatelse for utslippene fra de aktuelle pumpene i 2017.  

Det er helt sentralt at også andre operatører enn Shell hadde samme type utslipp som Shell 

før det eventuelt ble søkt om utslippstillatelse etter at oljeselskapene ble oppfordret til det. 

Utslippene var klart nok ulovlige før utslippstillatelse etter forurensningslovens § 11 i noen 

tilfeller ble gitt, og de ikke-omsøkte utslippene var nøyaktig like ulovlige for alle de andre 

operatørselskapene.  

 

Det er også helt sentralt at i perioden etter at utslippstillatelser er gitt, er oljeutslippene fra 

pumpene sannsynligvis høyere enn det oljeselskapene innrapporterer og høyere enn det 

som ligger til grunn for utslippstillatelsene. Det er også grunn til å tro at enkelte operatører 

har ventet flere år med å søke om tillatelse, samtidig som utslipp har forekommet. 

  

Vedlagt følger anmeldelsen av Shell fra 2014 og Miljødirektoratets brev til 

operatørselskapene fra 2017, med oppfordring til å søke om tillatelse til de ikke-lovlige 

utslippene.  

 

Bilag 1: Anmeldelse fra Miljødirektoratet mot AS Norske Shell datert 

22.05.2014 

Bilag 2: Miljødirektoratets brev til operatører på norsk sokkel datert 

28.08.2017. 

 

Nedenfor vil vi redegjøre for hvilke typer smøreoljer som er benyttet (pkt. 3.2), og hvilke 

pumpesystemer som er benyttet (pkt. 3.3). Natur og Ungdom har, basert på gjennomgang av 

korrespondanse og dokumentasjon, gjort undersøkelser om utslippsvolum, og det 

redegjøres for disse i punkt 3.4. Utslippsvolumet er avgjørende for å si noe om hvorvidt 

utslippstillatelsens rammer er overskredet, og følgelig hvorvidt det foreligger et straffbart 
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forhold også etter at utslippstillatelse er gitt.  I punkt 3.5 redegjøres det for operatørenes 

utslippstillatelser til de beskrevne utslipp.  

 
 
 

3.2 SMØREOLJETYPER  
 
Kategorisering av smøreoljer i kategorier (svart / rød eller andre kategorier) forutsetter 

kunnskap om hva oljene inneholder.  

 

I henhold til aktivitetsforskriften § 62 første ledd skal økotoksikologisk test foreligge for alle 

stoffer som petroleumsvirksomheten har utslipp av. Videre skal OSPAR Harmonised Offshore 

Chemical Notification Format (HOCNF) foreligge for alle kjemikalier, jf. § 62 femte ledd.  

 

Kunnskap om hva f. eks smøreoljer inneholder, er bestemmende for hvilken 

kjemikaliekategori (svart / rød eller annen kategori) utslippene hører hjemme i. Utslipp av 

stoffer som ikke har vært gjenstand for testing og karakterisering, vil alltid være ulovlig.  

 

I Miljødirektoratets brev av 28. august 2017 inntatt som bilag 2 ovenfor, oppgir direktoratet 

at det er rapportert inn bruk av 18 forskjellige typer smøreolje og stoff i svart og rød 

miljøkategori som går til utslipp i sjø. De mest brukte smøreoljene var da Statoil Mereta 

32/46, Statoil Hydraway HVXA 46HP, Esso Terrestic T32/T46 og Mobil DTE 25/46.  

 

Miljødirektoratet har videre i brevet av 28. august 2017 opplyst at smøreoljen Statoil 

Mereta 32 inneholder over 90 % stoff i svart kategori, og at denne smøroljen var brukt i 

totalt 49 pumper iht. rapportene.  

 

Miljødirektoratet har videre opplyst at Statoil Mereta 46 var benyttet på i alt 16 pumper, 

men for dette produktet forelå det ikke HOCNF, og innholdet av stoff i svart kategori var 

derfor ikke kjent.1  

 

Miljødirektoratet utarbeidet en oversikt over hvilke typer pumpesystemer som hadde 

innrapportert utslipp av smøreolje per 28. august 2017.  

 

Bilag 3:  E-post 20. mars 2020 Miljødirektoratets oversikt over operatør, 

innretning og typer smøreolje 

 

Oversikten viser at Equinor står for utslipp av smøreoljen Statoil Mereta 32 på til sammen 10 

felt, herunder Gullfaks B, Heidrun, Draupner E, Draupner S, Gudrun, Kvitebjørn, Norne, 

 
1 Vi har ikke klart å verifisere om det foreligger HOCNF for Renolin Unisyn CLP 46, som er det samme som 
Statoil Mereta 46. 
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Sleipner B, Sleipner T og Valemon. Videre fremkommer det at Equinor har sluppet ut 

smøreoljen Statoil Mereta 46 på til feltene Troll B og Veslefrikk.  

 

Aker BP står for utslipp av smøreoljen Statoil Mereta 32 på feltet Ivar Aasen.  På feltet 

Alvheim har Aker BP hatt utslipp av smøreolje Shell Turbo T-32, som er samme 

smøreoljetype som Miljødirektoratet i 2014 anmeldte Shell for utslipp av.   

 

Petroleumselskapet Wintershall har hatt utslipp av smøreolje Statoil Mereta 46 på feltet 

Brage, mens Vår Energi har sluppet ut Statoil Mereta 32 på feltet Goliat.  

 

Natur og Ungdom har gjennomgått utslippstillatelser for disse oljeselskapene, og kan ikke se 

at det forelå tillatelse til disse utslippene fra per 28. august 2017 jf.  punkt 3.5 nedenfor.  

Dermed var utslippene ulovlige og brudd på forurensningsloven § 78 annet ledd, jf. første 

ledd. 

 

Natur og Ungdom mener det er graverende og straffeskjerpende at operatører på norsk 

sokkel har hatt utslipp av smøreoljer som inneholder store mengder stoff i svart kategori 

uten at dette har vært omsøkt eller tillatt. Det er videre særlig graverende at smøreoljen 

Statoil Mereta 46 er sluppet ut til sjø uten at det har foreligget nødvendig økotoksikologisk 

testing og dokumentasjon av produktet. Miljødirektoratet la til grunn i anmeldelsen av Shell, 

inntatt som bilag 1, at stoffer man ikke kjenner sammensetningen og egenskapene til skal 

anses som svarte kjemikalier, det vil si svært miljøfarlige og som forutsetter ekstra 

aktsomhet.  

 

Miljødirektoratet har per e-post av 9. september 2019 opplyst at direktoratet valgte å ikke 

anmeldte de ikke-omsøkte utslippene av smøreolje fra neddykkede sjøvannspumper som 

beskrevet overfor. Direktoratet har ikke besvart hvorfor utslippene ikke ble anmeldt.  

 
 

3.3 ANTALL OG TYPER SJØVANNSPUMPER 
 

Natur og Ungdom har søkt å kartlegge hvilke operatører som benytter hvilke type 

sjøvannspumper som bruker smøreoljene som er beskrevet over i punkt 3.3, samt hvilke 

typer sjøvannspumper som har utslipp til sjø og om det eventuelt finnes sjøvannspumper 

som ikke har utslipp til sjø på markedet. Sistnevnte punkt har betydning da operatører på 

norsk sokkel plikter å hindre fare for skade på miljøet, jf. fl. § 7 i tillegg til å benytte best 

tilgjengelig teknologi, jf. fl. 2 nr. 3.  

 

På bakgrunn av begrenset offentlig tilgjengelig informasjon har det ikke vært mulig å avklare 

samtlige av disse spørsmålene. Natur og Ungdom har derfor forsøkt å innhente informasjon 

fra produsent og leverandør av FRAMO-pumpene, FRAMO AS. Ved ferdigstillelsen av denne 

anmeldelsen er henvendelsen til FRAMO fremdeles ubesvart.  
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 Bilag 4:  Henvendelse til FRAMO AS datert 20. mars 2020 

 

Natur og Ungdom har derfor måtte basere seg på informasjonen som fremkommer i 

Miljødirektoratets brev av 28. august 2017 samt oversikt over innrapporterte pumpetyper 

som er oversendt Natur og Ungdom per e-post datert 20. mars 2020 inntatt i bilag 3 overfor. 

 

I Miljødirektoratets brev av 28. august 2017 gir direktoratet et anslag over hvor mange 

pumper totalt og hvilke typer pumper som har utslipp av smøreoljer til sjø på norsk sokkel. 

Det er opplyst at det per 28. august 2017 til sammen var 255 pumper som ble benyttet for å 

pumpe sjøvann på norsk sokkel, hvorav 120 pumper var FRAMO-pumper levert av Frank 

Mohn Flatøy AS (heretter Frank Mohn). Miljødirektoratet har lagt til grunn at det finnes 

pumper som ikke har utslipp til sjø, eksempelvis tørroppstilte pumper. Det er følgelig 

nødvendig å kartlegge hvilken type pumpe som er i bruk hvor.  

 

FRAMO-pumpene er fordelt på mer enn 20 typebetegnelser, men det er ikke opplyst noe 

sted hvilken type FRAMO-pumper den enkelte operatør benytter. I Miljødirektoratets anslag 

legges det videre til grunn at tre FRAMO-pumper ble oppgitt å være tørroppstilte og således 

ikke ha lekkasje til sjø. Da det ikke foreligger opplysninger som tilsier annet, legges det til 

grunn at antall sjøvannspumper og bruken av disse på norsk sokkel i dag er tilsvarende det 

innrapporterte antall og bruk slik det er beskrevet i Miljødirektoratets brev av 28. august 

2017, dvs. 255 neddykkede sjøvannspumper. 

 

Sjøvannspumper levert av FRAMO er en alternativ løsning til pumperom på oljeplattformer. I 

produktbeskrivelsen på FRAMOs hjemmesider beskrives ni ulike nedsenkede 

sjøvannspumper, herunder SE200, SE225, SE280, SE315, SE355, SE400, SE500 og SE560. 

Flere av disse pumpetypene er også opplistet Miljødirektoratets oversikt over 

sjøvannspumper med utslipp til sjø, inntatt i bilag 3. Pumpetypene synes å benytte det 

kabelfrie konseptet FRAMO hvor den elektriske nedsenkbare pumpen er hengende fra et 

stigerør som inneholder et innebygd transmisjonssystem for den elektriske kraften. Selve 

pumpen er en endesugssentrifugalpumpe, drevet av en integrert oljefylt induksjonsmotor 

designet for DOL eller VSD. FRAMO oppgir selv på sine hjemmesider, slik vi forstår 

informasjonen, at et doble tetningssystem som sjøvannspumpen benytter sikrer at olje ikke 

lekker til sjøvann.  

  

Bilag 5:  Produktbeskrivelse av FRAMO sjøvannspumper fra hjemmesiden: 

https://www.framo.com/oil-and-gas-pumping-systems/products/seawater-

lift-pumps/ (nedlastet 30.04.2020) 

 

Bilag 6:  FRAMO-katalog, Sjøvannspumper (nedlastet 30.04.2020) 

 

https://www.framo.com/oil-and-gas-pumping-systems/products/seawater-lift-pumps/
https://www.framo.com/oil-and-gas-pumping-systems/products/seawater-lift-pumps/
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Utslipp av smøreolje fra neddykkede sjøvannspumper skjer ved at smøreolje lekker ut når 

pumpene er i drift. Det antas at utslipp fra FRAMO-pumper skjer på lik måte som for andre 

neddykkede sjøvannspumper. Som regel vil smøreolje gå til utslipp sammen med vannet 

som er pumpet opp når dette sendes tilbake til sjø (kjølevann). For pumper som står i stand-

by modus vil smøreolje kunne legge seg i øverste vannspeilet inne i caisson og kan bli vasket 

ut ved bølger og strømninger i vannet.  

 

3.4 UTSLIPPSVOLUM 

 

Natur og Ungdom har gjennomgått en rekke offentlig tilgjengelige søknader og tillatelser om 

utslipp og drift fra operatører på norsk sokkel, for å kartlegge størrelsen på operatørenes 

utslipp av smøreolje. På grunn av begrenset tilgjengelig offentlig informasjon har det ikke 

vært mulig å skaffe sikker og fullstendig oversikt over utslippsvolumet. Det antas imidlertid 

at den enkelte operatør har oversikt over eget forbruk av smøreolje ved forbrukslogger og 

innkjøpslister. Slik informasjon kan trolig innhentes av politiet.  

Natur og Ungdom har ved gjennomgang av tilgjengelig informasjon merket seg det som 

synes å være en klar tendens til underrapportering av utslippsvolum fra sjøvannspumper fra 

operatører på norsk sokkel. Dette vil belyses i det videre.   

I søknad om utslippstillatelse datert 21. desember 2017 om bruk og utslipp av smøreoljer fra 

neddykkede sjøvannspumper levert av FRAMO, opplyste Equinor Energy (da Statoil 

Petroleum AS) til Miljødirektoratet at det ble benyttet tre sjøvannspumper på Norne-

plattformen. Antall driftstimer ble estimert til 5300 for hver pumpe og en lekkasjerate på 20 

ml/time. Dette ga et estimert utslipp på 106 liter per år per pumpe, og tilsammen 318 liter 

totalt. Beregnet forbruk/utslipp blir tilsvarende 267 kg per år.  

 Bilag 7:  Equinor Energy brev datert 21. desember 2017 

I en senere søknad om utslippstillatelse tilknyttet Norne-plattformen datert 17. januar 2020 

skriver Equinor Energy at selskapet opplever større utslipp enn først estimert og at det ble 

rapportert om brudd på utslippstillatelsen knyttet til utslipp av smøreolje fra neddykkede 

sjøvannspumper for 2018. Oljeloggen fra Norne viser at det i 2018 ble forbrukt 360 liter. I 

søknaden 17. januar 2020 legger Equinor derfor til grunn både økt antall driftstimer, 

herunder 17520 timer/år, og 33% økt lekkasjerate, dvs. lekkasje på 30ml/time. Equinor 

Energy skriver videre at det da er lagt på en margin på 5%. Søknaden om utslippstillatelse er 

så vidt kjent ikke ferdigbehandlet. 

Bilag 8:  Equinor Energy søknad tilknyttet Norne-plattformen datert 17. januar 

2020 

Også i et annet tilfelle har Equinor Energy korrigert lekkasjeraten som først var oppgitt til 

20ml/time: Equinor Energy søkte om tillatelse til utslipp av 85 liter per pumpe, til sammen 

170 liter smøreolje fra Veslefrikk-plattformen den 22. januar 2018. Sjøvannspumpene som 

https://drive.google.com/file/d/1QNDSPo5c8FZOl_9qGIZyIc1Dl7x3FvEl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vVwA8feUk8CWuuQXhiheI4CamK_wLnAP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vVwA8feUk8CWuuQXhiheI4CamK_wLnAP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vVwA8feUk8CWuuQXhiheI4CamK_wLnAP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SFG9cWsUE8N87BL0XnnuUEqTdho4uCzX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SFG9cWsUE8N87BL0XnnuUEqTdho4uCzX/view?usp=sharing
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var benyttet var levert av FRAMO og lekkasjerate ble oppgitt å være 20ml/time. I ny søknad 

25. juni 2019 skriver Equinor Energy at de erfarer et større forbruk, angitt til 240 liter olje per 

år per pumpe, totalt 480 liter per år. Søknaden av 25. juni 2019 skal ha bli trukket tilbake per 

et brev 13. september 2019, men Natur og Ungdom har ikke tilgang til sistnevnte brev og 

kjenner ikke årsaken til dette.  

 Bilag 9:  Equinor Energy søknad Veslefrikk datert 22. januar 2018 

 Bilag 10: Equinor Energy søknad Veslefrikk datert 25. juni 2019 

Det er viktig å merke seg at lekkasjeraten 20 ml/time går igjen i mange av søknadene Natur 

og Ungdom har gjennomgått. Når lekkasjeraten og/eller antall driftstimer har vist seg å være 

underestimert på flere felt som benytter sjøvannspumper levert av FRAMO, er det rimelig å 

også anta at å operere med en utslippsrate på 20 ml/time for andre felt som benytter 

samme eller liknende pumper, også vil innebære et underestimat. 

Equinor Energy, så vel som Equinor (tidligere Statoil ASA), opererer med en lekkasjerate på 

20ml/time per pumpe i følgende søknader, og Natur og Ungdom er ikke kjent med at 

opplysningen senere er korrigert: 

Bilag 11:  Equinor Energy søknad utslippstillatelse Sleipner datert 24. november 

2017 

Bilag 12: Equinor tilleggsinformasjon til søknad utslippstillatelse Kvitebjørn 

datert 7. februar 2018 

Bilag 13: Søknad utslippstillatelse Valemon datert 11. desember 2017 

Bilag 14: Equinor Energy søknad utslippstillatelse Snorre og Vigdis datert 8. 

februar 2018 

Bilag 15:  Equinor Energy søknad utslippstillatelse Gullfaks A datert 5. januar 

2018 

Bilag 16:  Equinor søknad Troll Vest (udatert) 

Bilag 17: Søknad utslippstillatelse Johan Sverdrup (udatert) 

Mengden utslipp av Statoil Merete 32 synes i hvert fall i bilagene 11, 12, 13, og 15 å være 

underrapportert av både Equinor Energy og Equinor. I tillegg synes også utslippsmengde av 

enkelte andre smøreoljetyper i svart kategori å være underrapportert.   

Aker BP oppgir i «Revidert søknad om endring av rammetillatelse på Alvheim» datert 25. 

januar 2019 at det søkes om tillatelse til utslipp av smøreolje fra to FRAMO-pumper av typen 

SE 355/455-1. Det er opplyst at den ene pumpen går kontinuerlig mens den andre er back-

up. Aker BP legger også til grunn at pumpene har en svetterate på 20ml/time, og benytter 

smøreoljen Shell Turbo T 32. I følge databladet til smøreoljen er tettheten på Shell Turbo T-

https://drive.google.com/file/d/1TaE3JuMrESML4rrNKSRzxy1g868BXzWo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TaE3JuMrESML4rrNKSRzxy1g868BXzWo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16OUumPpad_lb4J1zmS6HHkX1ynT9Hegd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ervYVNrj_8poUkMfl7Z8hby_N35Z2DzX/view?usp=sharing
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32 angitt 0.8584 g/ml. Smøreoljen Shell Turbo T-32 er samme olje som A/S Norske Shell 

brukte i forholdet som ble anmeldt av Miljødirektoratet i 2014.   

Bilag 18:  Revidert søknad om endring av rammetillatelse på Alvheim datert 

25.01.2019 

 Bilag 19:  Datablad til Shell-turbo T-32 datert 13. september 2013 

Aker BP oppgir at det søkes om tillatelse til utslipp av 0.18 kg smøreolje. Ved tetthet på 

0.8584g/ml tilsvarer dette 210 ml smøreolje. Ved lekkasjerate på 20 ml/time tilsvarer dette 

10.5 timers drift av sjøvannspumpen gitt et totalt utslipp på 0.18 kg smøreolje. Dette er i 

skarp kontrast til opplysningen om at den ene pumpen er i kontinuerlig drift. Søknaden angir 

ingen forhold som tilsier at utslippene fra pumpene skal være lavere enn det en funksjon av 

lekkasjerate og antall driftstimer gir. Antall driftstimer er i denne søknaden angitt til 10,5 

timer, samtidig som det skrives at den ene pumpen skal være i kontinuering drift. Dette er 

vanskelig å forene, men 10,5 driftstimer gir rimeligvis langt lavere utslipp enn kontinuerlig 

drift. Mulige feil i denne søknaden er ikke drøftet i Miljødirektoratets vedtak om tillatelse til 

boring, produksjon og drift for Alvheimfeltet. Miljødirektoratet synes å legge til grunn at 

utslippet er svært lavt og at miljøkonsekvenser derfor også er minimale.  

Bilag 20:  Miljødirektoratets vedtak om endret tillatelse for  

   Alvheimfeltet datert 14. juni 2019 

Hvis én pumpe er i kontinuerlig drift, er tillatelsens rammer langt overskredet.  

 

Natur og Ungdom mener det er graverende hvis operatører på norsk sokkel stadig oppgir 

underestimater av lekkasjerater for sjøvannspumper. Hvis så er tilfellet tilbakeholdes 

relevant informasjon, og Miljødirektoratet får ikke grunnlag for å treffe beslutninger på 

korrekt grunnlag. 

 

Det bemerkes at tilbakehold av informasjon synes å være en av årsakene til at 

Miljødirektoratet nettopp valgte å anmelde Shell for utslipp av smøreolje i 2014.  

 

Miljødirektoratet selv skriver blant annet i brevet av 28. august 2017 til operatørene at 

estimert utslippsvolum per år synes å være et underestimat og at det er usikkerhet knyttet 

til utslippsraten.  Miljødirektoratet fremhevet blant annet at enkelte operatører hadde 

oppgitt en utslippsrate på mellom 5 - 40 ml/timen. Natur og Ungdom mener at operatørene 

med dette fikk en sterk oppfordring til å foreta mer inngående undersøkelser av den reelle 

utslippsraten var. Som vist angis imidlertid en stadig utslippsrate på 20 ml/time også i 

søknader om utslippstillatelser uten at disse senere er korrigert.  

 

Et relevant spørsmål er hvorfor Equinor Energy, Equinor og Aker BP, som alle tre presumtivt 

har utslippslogger og forbruksoversikter for flere år tilgjengelig, tilsynelatende fortsetter å 

legge til grunn at utslippsraten er 20 ml/timen. I alle fall synes Equinor Energy å inneha 
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informasjon som tilsier en høyere utslippsrate fra FRAMO-pumper på sine felt, jf. 

redegjørelsen ovenfor.   

 

 

 
3.5 FRA HVILKET TIDSPUNKT HADDE OPERATØRSELSKAPER UTSLIPPSTILLATELSER FOR 

UTSLIPP AV SMØREOLJE FRA NEDDYKKEDE PUMPER? 
 

Miljødirektoratet opplyser i brev av 28. august at for tre installasjoner var smøreolje dekket 

av tillatelsen og utslipp rapportert. Dette gjelder for installasjonene Eldfisk 2/7 E, Gjøa og 

Vallhall og forstås dithen at alle øvrige utslipp av smøreolje fra neddykkede sjøvannspumper 

ikke var tillatt på tidspunktet.  

 

Natur og Ungdom har også selv gjennomgått utslippstillatelser og søknader for smøreolje fra 

neddykkede sjøvannspumper som forelå per 28. august 2017, og kan ikke se at andre 

installasjoner hadde tillatelse til utslipp av smøreolje på tidspunktet.2  Gitt at Natur og 

Ungdom har klart å fremskaffe alle relevante søknader og tillatelser, foregikk det per 28. 

august 2017 ulovlige utslipp fra alle installasjoner som benyttet neddykkede 

sjøvannspumper med unntak av Gjøa, Eldfisk og Vallhall.   

   

Natur og Ungdom har utarbeidet en oversikt over hvilke selskaper som per dags dato enten 

har søkt om tillatelse eller fått tillatelse til utslipp av smøreolje fra sjøvannspumper. 

Oversikten er basert på en sammenstilling av offentlig tilgjengelig informasjon.  

 

Bilag 21: Natur og Ungdoms oversikt over utslippstillatelser til utslipp av 

smøreolje datert 27. mars 2020 

 

I oversikten fremgår det hvilke operatører som har søkt om utslippstillatelse og antall 

pumper som er omsøkt og tillatt. Natur og Ungdom har bl.a. funnet tillatelser til bruk og 

utslipp fra 31 sjøvannspumper og 13 brannvannspumper fra 12 ulike felt og operatører. I lys 

av at Miljødirektoratet legger til grunn at det er minst 255 innrapporterte sjøvannspumper 

som benyttes på norsk sokkel, synes antallet tillatt brukte sjøvannspumper som Natur og 

Ungdom har identifisert å være noe lavt. Det bemerkes likevel at Natur og Ungdom ikke har 

undersøke hvorvidt samtlige 255 rapporterte sjøvannspumper i dag har tillatelse til utslipp 

på norsk sokkel og at det derfor er grunn til å tro at antallet tillatte utslipp fra 

sjøvannspumper er høyere. Det lave antallet tillatte pumper som er identifisert gir imidlertid 

 
2 Natur og Ungdom har imidlertid ikke kunne verifisere at Aker BP har sendt søknad eller fått tillatelse til utslipp 
av smøreolje for installasjonen Vallhall datert før 28. august 2017, slik Miljødirektoratet anfører i brevet av 28. 
august 2017.   
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indikasjon på at det kan foreligge ikke omsøkte utslipp fra sjøvannspumper. Det er derfor 

grunn for politiet til å undersøke dette nærmere.   

Natur og Ungdoms arbeid har videre avdekket, ved gjennomgang av utslippstillatelsen til 

Equinor for omfatter drift og utslipp fra Troll-feltet, at det ikke er gitt noen eksplisitt tillatelse 

til utslipp av smøreolje fra sjøvannspumper, selv om selskapet søkte om dette medio 2019. 

Søknad om utslippstillatelse for Troll-feltet er inntatt i bilag 16 overfor.  

 Bilag 22:  Miljødirektoratets tillatelse datert 4. juli 2019 

Natur og Ungdom har heller ikke funnet at Miljødirektoratet har gitt eksplisitt 

utslippstillatelse for utslipp av smøreoljer fra feltene Draupner, Heimdal, Ula eller Jotun. 

Disse fire feltene kommer i tillegg til feltet Troll.  

 Bilag 23:  Utslippstillatelse Heimdal datert 20. september 2019 

 Bilag 24:  Utslippstillatelse Ula datert 11. januar 2019 

 Bilag 25:  Utslippstillatelse Draupner datert 22. november 2015  

 Bilag 26:  Utslippstillatelse Jotun datert 20. desember 2017  

I utslippstillatelsene til feltene Draupner og Jotun står det spesifikt at utslippstillatelsene ikke 

omfatter utslipp av stoffer i svart kategori. Dette står i kontrast til opplysninger fra 

Miljødirektoratet om at Vår Energi hadde utslipp av smøreoljene Mobil DET 25/46 og 

Mobilith SCH100 på feltet Jotun og Equinor utslipp av Statoil Hydraway HVXA ISO VG15 jf. 

Miljødirektoratets brev av 28. august 2017 hvor det er oppgitt at det har vært driftet 

sjøvannspumper sammenholdt med Miljødirektoratets e-post av 20. mars 2020, inntatt som 

bilag 2 og bilag 3. Så vidt kjent foreligger det ikke utslippstillatelser for disse to feltene av 

nyere dato hvor utslipp av smøreolje er regulert.3  

Det er graverende dersom det i 2020 fortsatt foretas ikke-omsøkte utslipp av smøreolje, selv 

etter at Miljødirektoratet oppfordret operatørene på norsk sokkel til å søke om tillatelse per 

brev den 28. august 2017.  

Til dette bemerkes det at Miljødirektoratet selv opplyser i brev av 2. mai 2019 til Bellona og 

Natur og Ungdom at de ikke er kjent med at det foretas ulovlige utslipp av smøreolje fra 

neddykkede sjøvannspumper per i dag. I samme brev legger direktoratet også til grunn at 

utslipp av stoff i svart kategori generelt ikke er ulovlig. Sistnevnte punkt er klart uriktig, da 

alle utslipp til det ytre miljø som ikke er tillat i medhold av fl § 11 er ulovlige, jf. fl § 7 jf. § 78.  

Bilag 27:  Miljødirektoratets brev av 2. mai 2019 til Natur og Ungdom og Bellona 

 
3 Kjemikalieklassen til smøreoljene Mobil DET 25/46 og Mobilith SCH100 er ikke kjent. 
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Videre undersøkelser av søknader om utslippstillatelse som Natur og Ungdom har 

gjennomført viser at flere selskaper tilsynelatende har ventet svært lenge etter 

Miljødirektoratets oppfordring av 28. august 2017, med å søke om tillatelse til utslipp av 

smøreolje fra neddykkede sjøvannspumper.  

Aker BP søkte om tillatelse til utslipp fra feltet Alvheim for første gang den 25. januar 2019. 

Det oppgis i søknaden at eksisterende tillatelse på Alvheim ikke inkluderer bruk og utslipp fra 

neddykkede sjøvannspumper. Søknaden er inntatt i bilag 16.  

For feltet Ivar Aasen søkte Aker BP om utslippstillatelse først den 11. januar 2019. Gitt at 

søknadene beskrevet ovenfor er de eneste som er sendt fra Aker BP på feltene knyttet til 

utslipp av smøreolje, viser gjennomgangen at Aker BP i snitt har ventet ca. 1,5 år før de søkte 

om tillatelse til utslipp av smøreolje på de nevnte felt.   

Bilag 28:  Aker BP søknad om utslippstillatelse Ivar Aasen datert 11. januar 2019 

 

 

 

Det er grunn til å anta at all tid det har vært drift på feltene til Aker BP at også 

sjøvannspumpene har vært i gang og generert utslipp.  

 

Natur og Ungdom understreker at det er ulovlig å foreta utslipp av smøreolje i perioden 

etter at utslippstillatelse er omsøkt, men før tillatelse er gitt. De ovenfor beskrevne forhold 

bør derfor etterforskes nærmere av politiet.  

 

 

 

4. DET STRAFFBAR FORHOLDET 
 

4.1 Innledning 
 

Foreliggende opplysninger tilsier at det har forekommet utslipp av smøreolje både før og 

etter 28. august 2017 uten tillatelse, noe som er ulovlig og straffbart. Særlig utslippene av 

smøreoljene Statoil Mereta 32 og Statoil Mereta 46, men også andre smøreoljer i svart 

kjemikalieklasse, er graverende. 

 

4.2 Ulovlige utslipp 

 

Alle utslipp av smøreoljene Statoil Mereta 32 og Statoil Mereta 46 til sjø omfattes av 

forurensningsdefinisjonen i fl. § 6. Forurensning eller fare for forurensning er forbudt jf. § 7 

første ledd, med mindre det er lovlig etter § 8 eller etter forskrifter gitt i medhold av § 9, 
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eller det er gitt tillatelse i medhold av § 11. Overtredelse av forurensningsforbudet er 

straffbart jf. § 78. 

 

Forurensningsloven gjelder også for undersøkelser etter og utvinning og utnytting av 

undersjøiske naturforekomster på kontinentalsokkelen jf. § 4 første ledd, første punktum. 

Det er klart at denne saken gjelder slik aktivitet. Bestemmelsene i § 7 første ledd jf. kapittel 3 

om plikten til å innhente tillatelse og § 9 om forskrifter, gjelder likevel bare for de sider ved 

virksomheten som jevnlig fører til forurensning, jf. § 4 første ledd, andre punktum.  

 

Bruk av sjøvannspumper fører til jevnlig forurensning ved utslipp av smøreolje, og fl. § 7 

første ledd og forskrifter etter loven gjelder da denne delen av virksomheten fullt ut. 

 
 

4.2.1 Objektive forhold - overtredelse av forurensningsloven § 7 første ledd 
 

Equinor, Equinor Energy, Aker BP, Vår Energi og Wintershall har i en periode på flere år og 

frem til utslippstillatelse eventuelt ble innvilget etter august 2017, hatt kontinuerlige utslipp 

av smøreoljene Statoil Mereta 32 og Statoil Mereta 46 til sjø fra neddykkede 

sjøvannspumper. Oljeutslippene fra pumpene er også høyere enn det oljeselskapene 

innrapporterer og høyere enn det som ligger til grunn for utslippstillatelsene som er gitt i 

etterkant. 

 

For en del av de 255 pumpene Miljødirektoratet har identifisert, kan det være grunn til å 

anta at det fortsatt ikke foreligger noen utslippstillatelse.  

 

Equinor og Equinor Energy har hatt utslipp av smøreoljen Statoil Mereta 32 på til sammen 10 

felt, herunder Gullfaks B, Heidrun, Draupner E, Draupner S, Gudrun, Kvitebjørn, Norne, 

Sleipner B, Sleipner T og Valemon. Equinor har videre sluppet ut smøreoljen Statoil Mereta 

46 på feltene Troll B og Veslefrikk.  

 

Aker BP har sluppet ut smøreoljen Statoil Mereta 32 på feltet Ivar Aasen.  På feltet Alvheim 

har Aker BP hatt utslipp av smøreolje Shell Turbo T-32, tilsvarende type utslipp som A/S 

Norske Shell i sin tid ble anmeldt for av Miljødirektoratet.  

 

Petroleumselskapet Wintershall har hatt utslipp av smøreolje Statoil Mereta 46 på feltet 

Brage, mens Vår Energi har sluppet ut Statoil Mereta 32 på feltet Goliat.  

 

Gitt en antatt utslippsrate på minst 20 ml/timen og 6000 driftstimer per år per 

sjøvannspumpe, forekommer det anslagsvis et utslipp på opptil ca. 120 liter per år per 

sjøvannspumpe.  Gitt at det dreier seg om 255 pumper, tilsier det et utslipp på ca. 30 600 

liter smøreolje i rød og svart kategori per år. Det bemerkes for orden skyld at det er 
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usikkerhet knyttet til det oppgitte totalestimat, da det antas at flere pumper står i standby 

hele eller deler av året.  

Det har videre ikke vært mulig for Natur og Ungdom å kartlegge hvilke av de 255 

sjøvannspumpene som tilhører den enkelte operatør og når de ble tatt i bruk,  og det har 

derfor heller ikke vært mulig å estimere det totale utslippet av smøreolje for hver enkelt 

operatør. Dette må etterforskes nærmere av politiet. 

Den ovenfor beskrevne forurensningen har verken vært tillatt etter lov eller forskrift.  

 
Det objektive straffbarhetsvilkåret er oppfylt jf. fl. § 78 første ledd bokstav a) jf. § 7. 

4.2.2 Subjektive forhold  
 

Det er tilstrekkelig for å straffes etter forurensningsloven § 78 at det er utvist simpel 

uaktsomhet. Equinor, Equinor Energy, Aker BP, Wintershall og Vår Energi er store og 

profesjonelle aktører som utfører en aktivitet med et stort forurensningspotensial. Dette 

stiller skjerpede krav til bedriftenes aktsomhet. 

 

Operatørenes plikter etter forurensningsloven og HMS-forskriftene for 

petroleumsvirksomheten å påse at virksomheten drives i samsvar med gjeldende miljøkrav 

samt at alle som utfører arbeid for seg, etterlever disse. Estimert omfang og antatt varighet 

på utslippene av smøreoljene Statoil Mereta 32 og 46 indikerer at operatørene enten ikke 

hadde et tilstrekkelig godt system for å oppdage og stanse forurensningen fra 

sjøvannspumpene eller at de ikke har ønsket å ta inn over seg realiteten om at utslipp av 

smøreolje rent faktisk foregår i et stort omfang.  

 

Natur og Ungdom mener at operatørene uansett må ha hatt, eller burde skaffet seg, 

kunnskap til at de i flere år har hatt ulovlige utslipp av smøreolje fra sjøvannspumpene. I lys 

av at det er tale om profesjonelle aktører, som Equinor, Equinor Energy,  Aker BP, 

Wintershall og Vår Energi er, vil de nødvendigvis hatt eller lett kunne skaffet seg oversikt 

over sjøvannspumpenes årlige forbruk av smøreolje og således også utslippsrate, må det 

anses som klart at simpel uaktsomhet foreligger.  

 

Equinor Energy har i senere tid gjentatte ganger meldt til Miljødirektoratet at utslippsraten 

for sjøvannspumper er 20 ml/timen, selv om dette forutsettes å være et underestimat på 

flere plattformer Equinor Energy selv drifter. Vi antar på bakgrunn av dette at det vil være 

grunnlag for å konstatere forsett i alle fall knyttet til deler av utslippene fra innretninger 

driftet av Equinor Energy som skjer i senere tid dersom tillatelse for utslipp til gitt volum av 

smøreolje ikke foreligger. Dette må etterforskes nærmere av politiet.  

 
De subjektive straffbarhetsvilkår er oppfylt jf. fl. § 78 jf. §7 første ledd.  
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4.2.3 Konklusjon 

Natur og Ungdom ser alvorlig på saken særlig tatt i betraktning at det er tale om store 

profesjonelle aktører som bevisst synes å unnlate å etterfølge miljøregelverket.  

Utslippene av smøreolje har pågått jevnlig over flere år og forekommer i hele bransjen. 

Dette viser at det er tale om omfattende brudd på lov og forskrift. 

Utslippsvolumet (antatt 30 600 liter) er graverende særlig sett hen til stoffets omfattende 

potensielle miljøkonsekvenser, da smøreolje inngår i svart kategori og har potensial for 

bioakkumulering og er lite nedbrytbar 

I lys av de ovennevnte forhold anser Natur og Ungdom det som viktig at saken får 

strafferettslig oppfølging både av individualpreventive så vel som av allmennpreventive 

hensyn. 


