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TFO 2014 - Høring TFO-området og forslag til utvidelse

Vi viser til brev fra Olje- og energidepartementet.datert 27. november 2013. med anmodning om
kommenterer til forslag om utvidelse av TFO-områdene i Norskehavet og Barentshavet.Olje- og
energidepartementetber om at det for områder med forvaltningsplan kun gis ny. vesentlig
informasjon som er kommet til etter at den relevante forvaltningsplanen ble vedtatt.

Statensstrålevern har ingen spesifikke tniljøfaglige kommentarer til de foreslåtte utvidelseneav
TFO-omrédene.

Petroleumsvirksonthet vil genereltmedføre utslipp av radioaktive stoffer og produksjon av
radioaktivt avfall. Naturlig forekommende radioaktive stoffer vil oppkonsentreresved
petroleumsutvintting. og det kan værebehov for bruk av radioaktive Sporstoffer.

Radioaktive stoffer ble inkludert i nullutslippsmålet for olje og miljøfarlige stoffer til sjø fra
petroleumsvirksontheten i 2009. l Meld. St. 10 (2010-2011) Oppdalering atr_fort'a/rningsp/anertfor
det marine iniljo i Barents/1m'eIog i havomradenetrlenfor Lojo/en er nullutslippsmälet formulert
som «Utslippene av nalurlig_forekoitrinertdc'radioaktive .s'l()flé1'.s'kc1/reduseres'gradvis' slik al
konsenIraAy/'onettav .stoffenei ntiljoel er mer bakgrttnnsritivainnen 2()2()».

Ny aktivitet kan føre til at det totale utslippet av produsert vann øker. og operatørenebør på denne
bakgrunn fokusere på mulige tiltak som kan reduseremengdenradioaktive stoffer som slippes til
sjø. Et mulig tiltak kan væreinjeksjon av produsert vann. men det bør ogsåsespå andremulige
måter for å redusereutslipp av radioaktive stoffer til sjø fra petroleutnsvirksontheten.Videre er det
et behov for mer kunnskapom samlet påvirkning av iniljøgifter og radioaktive stoffer på
organismer i det _vtretniljo.
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