1/2

Yttrande
Datum

Dnr

Mottagare

2020-06-29

2221-2020

Naturvårdsverket
106 48 Stockholm

Ert Dnr

NV-05167-20
Handläggare

Direkt

Malin Hemmingsson
0106986184
Enheten för tillsynsvägledning och miljöbalksprövning
malin.hemmingsson@havochvatten.se

Underrättelse från Danmark enligt Esbokonventionen om
”Hejre Development Project” i Nordsjön utanför danska
kusten
Naturvårdsverket har lämnat Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
möjlighet att inkomma med synpunkter på om planerat projekt i Danmark
kan antas medföra betydande miljökonsekvenser för Sverige och om
Sverige i så fall bör delta i processen med att ta fram en
miljökonsekvensbeskrivning samt att lämna synpunkter på potentiella
gränsöverskridande effekter. Myndigheten lämnar här följande yttrande.
Havs- och vattenmyndighetens inställning
HaV förstår av underlaget att miljökonsekvensbeskrivningen inkluderande
en oljespillsmodellering håller på att uppdateras. Vidare nämns att
gränsöverskridande miljöpåverkan potentiellt kan uppkomma vid både
planerade och oplanerade utsläppsincidenter.
HaV bedömer i likhet med vad som beskrivs i underlaget att
olyckshändelser som leder till oljespill potentiellt kan medföra
gränsöverskridande negativ miljöpåverkan i Sverige i form av skador på
marina arter och livsmiljöer. Utifrån det kortfattade underlaget kan risk för
en sådan påverkan i vart fall inte uteslutas i detta skede. Utifrån aspekten
oljespill och den potentiellt allvarliga effekten av en sådan händelse på
havsmiljön bedömer HaV att det finns ett behov att medverka i
framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningen. HaV får återkomma med
närmare synpunkter efter det att bolaget har redovisat ytterligare underlag.
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Beskrivning av ärendet
Hejre är ett olje- och gasutvinningsprojekt som ligger på den danska
kontinentalsockeln cirka 300 km väster om Danmark. Projektet omfattar
installation av en ny topp på den befintliga Hejre plattformen och
brunnhuvudet. Projektet inkluderar även bland annat en bemannad del,
färdigställandet av 3 brunnar och utläggande av ledningar på havsbottnen.
Produktionen från Hejre kommer att exporteras genom en befintlig 24 km
gasrörledningen till södra Arne Harald WYE där en ny 43 km rörledning
kommer att etableras till Siri. Hejre-oljan kommer att produceras till
oljelagringstanken Siri och exporteras med skytteltankfartyg som Siri-oljan.
Gasen kommer att exporteras genom en ny gasexportledning för att binda
in i Tyra East och anslutning till NOGAT systemet eftersom Siri för
närvarande inte har någon exportstruktur för gas (gas sprutas in igen eller
används som bränsle).

Beslut om detta yttrande har fattats av avdelningschefen Mats Svensson
efter föredragning av utredaren Malin Hemmingsson. I den slutliga
handläggningen av ärendet har även tf enhetschefen Susanna Hogdin och
verksjuristen Karin Wall medverkat
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