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TFO 2015 - Høring - TFC-området og forslag til utvidelse

Vi viser til brev fra Olje- og energidepartementet. datert 20. januar 2015. med anmodning om
konmienterer til forslag om utvidelse av TPO-områdene i Norskehavet og Barentshavet. Olje- og
energidepartementet ber om at det for områder med forvaltningsplan kun gis n_v.vesentlig
iiifomiasjoii som er kommet til etter at den relevante forvaltningsplanen ble vedtatt.

Statens strålevern har ingen spesifikke iiiiljofaglige kommentarer til de foreslåtte utvidelsene av
TFO-oiiirådeiie. men vil generelt peke på;

Petrolcumsvirksoiiiliet vil iiiedfoie utslipp av radioaktive stoffer og produksjon av radioaktivt
avfall. Naturlig forekommende radioaktive stoffer vil oppkonsentreres ved petroleumsutvinning. og
det kan være behov for bruk av radioaktive Sporstoffer.

Radioaktive stoffer ble inkludert i nulluislippsmålet for olje og iiiiljøfarlige stoffer til sjø fra
petroleumsvirksomheten i 2009. 1Meld. St. 10 (2010-201 1) ()ppc/ulering u\'_fbwu/Ir1i11g.sp/cuwen_/or
(lei marine mi[/'0 i Bu/'cnI.s'/mvclog i l1uwm1rua'cnezzlenfb/'Lrifáilener nullutslippsmålet forinulert
som <<UI.s'/ippcneav nulur/ig_fi)I'ck0Innmm'e radi0ukIi1'e .s/Qffer.skal reu’u.s'erc.s'gradvis' .slikul
kuiiseiilreisjriiieii av .sioffeiie i /nil/oel er mer hukg/'unn.s‘ni\'u iiineii 2020».

Ny aktivitet 'fører til at det totale utslippet av produsert vann øker. og gjør det vanskelig å oppnå
denne inålsetningen. Operatorene bor på denne bakgrunn fokusere på mulige tiltak som kan
redusere mengden radioaktive stoffer som slippes til sjø. Et mulig tiltak kan være injeksjon av
produsert vann. men det bor også ses på andre mulige måter for å redusere utslipp av radioaktive
stoffer til sjø fra petroleumsvirksoiiilieteii. Videre er det et behov for mer kunnskap om samlet
pavirkiiiiig av iiiiljøgifter og radioaktive stoffer på organismer i det ytre iiiiljo.
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