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Søknad om endrïng av utslippsgrense for trietylenglycol (TEG) fra Gassco
Nyhamna prosessanlegg

Gassco viser med dette til «vedtak om midlertidig endring av tillatelse etter
forurensningsloven for Nyhamna prosessanlegg» av 20. desember 2018 der endringene
omfattet videreføring av midlertidige døgnmiddelgrenser for utslipp av TEG til sjø fram
til 31. desember 2018. Døgnmiddelgrensen ble midlertidig endret fra 1,5 mg til 3,5 mg
i vedtak av 20. november 2017 og siden videreført i overnevnte vedtak.

Bakgrunnen for søknaden om økte døgnmiddelgrenser var driftsutfordringer med TEG
pumper tilknyttet drenssystemet og utstyrslekkasjer. Miljødirektoratet satte som
betingelse i sitt vedtak av 20. desember 2018 at Gassco skal redegjøre for
implementerte tiltak og utslippssituasjonen p Nyhamna i tilknytning til
egenkontrollrapporten for 2018 med frist 1. mars 2019. En rekke tiltak er implementert
som har gitt gode resultater og miljøvurderingen fra COWI dokumenterer at nivene
ligger langt under det som ansees ha en negativ konsekvens for resipienten, dette er
redegjort for i vedlagte brev fra Shell. Rapporten utgitt av COWI konkluderer med at en
langtidsgrense for utslipp av TEG kan akseptere en utslippskonsentrasjon over en
måned p 10 mg/l uten negative konsekvenser.

Vi bestreber holde TEG utslippene s lave som mulig. Tiltakene som er iverksatt for
redusere utslippene vil videreføres, men vi ser likevel behov for søke om en endring
av grensen til 5,0 mg/døgn kunne operere innenfor tillatelsen til virksomhet også ved
eksempelvis testing av brannvannsystem eller dersom ekstreme nedbørsmengder
skulle forekomme som kan føre til et overløp mellom avløpssystemene.
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