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Yttrande angående Hejre Development Project,
NV-05167-2
Naturvårdsverket önskar kommentarer om det finns behov för Sverige att delta i
processen för miljökonsekvensbeskrivning samt eventuella synpunkter kring det
planerade projektets potentiella gränsöverskridande miljökonsekvenser.

Yttrande
Länsstyrelsen Västra Götaland bedömer att det finns en risk för att utsläpp av olja
från Hejre plattformen kan påverka den svenska kusten negativt. Det bör därför
göras en riskmodellering för att utreda om och i så fall vilka delar av kusten som
skulle kunna drabbas.

Bakgrund
Hejre Development Project är ett utvecklingsprojekt av en oljeplattform i danska
delen av Nordsjön. Hejre fältet ligger på den danska kontinentalsockeln ca 300 km
väster om den danska västkusten. Projektet omfattar tillbyggnad och modifiering
av plattformen men också utläggning och installation av nya olje- och
gasledningar. Den miljöpåverkan som anges i informationen om projektet är ökade
och tillfälliga utsläpp under inställningstiden vid och efter ombyggnaden. Detta
bedöms i informationen kunna påverka fiskägg, larver, plankton, marina däggdjur,
fåglar, ekosystem och turism. Hur stora utsläpp det kan röra sig om anges inte. Inte
heller vilken typ av olja eller annan mer detaljerad information.

Motivering
Havsströmmarna i Nordsjön och Skagerrak cirkulerar motsols. Den Jutska
strömmen följer den danska kusten norrut och svänger in mot den svenska
bohuskusten. Även delar av Atlantströmmen strömmar in i Nordsjön och roterar
motsols i Skagerrak. Kustvattnet längs den engelska nordsjökusten strömmar norrut
och blandas in i de olika strömmarna. En olycka eller ett utsläpp vid gas- och
oljefältet Hejre kan därför drabba bohuskusten negativt.
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Länsstyrelsen
Västra Götaland

I detta yttrande har vattendirektör Sandra Brantebäck beslutat och
vattenförvaltningshandläggare Carina Erlandsson har varit föredragande. Anna
Dimming har deltagit i yttrandet.
Länsstyrelsens ärendehantering är digital och detta beslut saknar därför
underskrift.
Länsstyrelsen Västra Götalands län

Sandra Brantebäck
Carina Erlandsson

