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Sammendrag 

Oppgaven er en utforskning av retorisk strukturanalyse som metode for å revidere tekster i et 

klarspråksperspektiv.  Teksten jeg analyserer i denne oppgaven er et vedtaksbrev fra Miljø-

direktoratet, hvor de gir Equinor tillatelse til å letebore etter olje. 

Med retorisk strukturteori som rammeverk, viser jeg hvordan de ulike tekstenhetene relaterer 

til hverandre med retoriske funksjoner – både på et globalt og lokalt nivå. I forkant av den 

retoriske strukturanalysen undersøker jeg omstendighetene rundt vedtaksbrevets tilblivelse ved 

å kartlegge den retoriske situasjonen, og jeg undersøker hvordan Miljødirektoratet har rettet 

teksten mot en forestilt mottaker – en modelleser. 

Som et resultat av analysene har jeg gjort tre hovedfunn. For det første ser det ut til at man kan 

rekonstruere gjentagende strukturer, slik at leseren kan gjenkjenne disse, noe som potensielt 

kan øke leseforståelsen. For det andre kan retorisk strukturanalyse påvise disponeringsfeil, slik 

at man kan sortere tekstenhetene på nytt. For det tredje kan retorisk strukturanalyse indikere at 

en tekst er uklar når det er vanskelig å bestemme hvordan tekstenhetene relaterer til hverandre.  

Samtidig virker det avgjørende å forstå tekstens kontekst på flere nivåer. Å bruke retorisk 

strukturanalyse som verktøy for å revidere tekster krever at man har visse kunnskaper om 

mottakeren av teksten, og hvilken situasjon teksten har oppstått i. Derfor kan tekstrevideringer 

med retorisk strukturteori som rammeverk være et nyttig verktøy, men det kreves en viss 

forståelse av tekstens intensjonalitet.  
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunnen for denne oppgaven 

Våren 2018 fikk jeg muligheten til å samarbeide med NTB Arkitekst i forbindelse med emnet 

RETKOM4104 – Prosjektarbeid i retorikk. NTB Arkitekst er et språkkonsulentfirma med en 

rekke offentlige instanser på kundeliste, og der jeg fikk muligheten til å undersøke Helgelands-

sykehusets innkallingsbrev som ikke hadde den effekten på pasientene som sykehuset ønsket: 

At de kom forberedt til undersøkelsen på sykehuset, på fastende mage og uten å ha tatt 

blodfortynnende medisiner.  

Under arbeidet med disse innkallingsbrevene ble klarspråk, tekstteori og praksis knyttet sam-

men, og noen aspekter ved klarspråksarbeid ble spesielt klare for meg som et direkte resultat 

av arbeidet: 

1) Satt på spissen kan forståelige (eller uforståelige) tekster ha en direkte påvirkning på 

menneskers liv – og gode tekster kan faktisk redde liv. Om en lege tar en vevsprøve av 

tarmen til en pasient som går på blodfortynnende medisiner, kan dette i verste fall få 

dødelig utfall.  

2) Det er muligheter for at gode tekster kan bidra til å spare enorme utgifter. Om legene på 

Helgelandssykehuset må gå uvirksomme på grunn av pasienter som ikke er forberedt til 

sine undersøkelser, må både lege og pasient finne ny tid til samme undersøkelse. 

3) Det burde ikke være noen grunn til at det offentlige skriver uklart. Hva er det som likevel 

gjør at noen tekster er så uklare? 

Arbeidet med NTB Arkitekst og Helgelandssykehuset innebar en kartlegging av mottakerne 

gjennom dybdeintervjuer og en kartlegging av hvordan innkallingsbrevene ble til – fra Helse-

direktoratets råd og maler, gjennom Helse Nord og til sist ned til Helgelandssykehusets til-

pasning av brevene. Samtidig skrev jeg en analyse av ett av brevene i emnet RETKOM4113 – 

Tekstvitenskap, som samtidig ble en introduksjon av retorisk strukturteori som analytisk 

rammeverk. 
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Senere, i høstsemesteret 2018, fikk jeg igjen praktisere hos NTB Arkitekst i forbindelse med 

NOR4900 – Nordisk prosjektsemester. Praksistiden var et spennende møte med et tekstorientert 

arbeidsmiljø, samtidig som jeg fikk muligheten til å bruke teori og erfaringer fra studiene. I 

denne tiden jobbet vi også med å lage nye brevmaler for Miljødirektoratet, og i dette arbeidet 

ble jeg kjent med teksten som jeg analyserer i denne oppgaven: Vedtak om tillatelse til boring 

av letebrønn 35/10-4S Stålull. Jeg fikk fordypet meg grundig i denne teksten, både som en del 

av malarbeidet, og også som objekt for en argumentasjonsanalyse ved praksistidens slutt. 

1.2 Erkjennelsesinteresse og problemstilling 

1.2.1 Om klart språk 

Klarspråk har etter hvert blitt et innarbeidet begrep, hvor Difi og Språkrådet står som pådrivere 

for en utvikling mot klarere språk, særlig i offentlig forvaltning. De deler blant annet ut en 

klarspråkspris hvert år, og har en rekke råd og tips for hvordan man kan skrive klart og for-

ståelig. Disse rådene finner man på Språkrådets nettsteder. 

Som man kan lese mer om i teorikapittelet, er det grunn til å tro at språkrådene er for snevre. 

Klarspråksarbeidet tar ikke høyde for de tekstlige strukturene eller omstendighetene rundt 

teksten, som innbefatter ulike typer kontekst, mottakere og avsendere. 

Dette ga inspirasjon til å forfølge retorisk strukturteori enda mer, og til å undersøke om denne 

metoden kan brukes til å revidere tekster slik at de blir klarere. Ved hjelp av denne metoden 

kan man kanskje gjøre omskrivinger som ikke bare behandler det «overflatespråklige», men 

som også har en strukturell dimensjon. 

1.2.2 Presentasjon av problemstillingen 

Med en erkjennelsesinteresse som omfatter en strukturell tilnærming til klarspråk i tillegg til en 

interesse for retorisk strukturteori, blir problemstillingen min som følger: 

I hvilken grad kan retorisk strukturanalyse gi et grunnlag for å revidere tekster i et 

klarspråksperspektiv? 

Og de supplerende forskningsspørsmålene blir som dette: 
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 Hvordan kan klarspråklige utfordringer påvises ved retorisk strukturanalyse? 

 Hvordan kan man bruke retorisk strukturanalyse som et grunnlag for revidering av 

tekster? 

1.3 Fremgangsmåte og disposisjon 

For å svare på disse spørsmålene har jeg tenkt til å starte med å introdusere det teoretiske bak-

teppet som man finner i kapittel 2. Deretter vil jeg presentere retorisk strukturteori som metode, 

og også introdusere de ulike relasjonstypene man finner i retorisk strukturteori i norsk 

oversettelse.  

Analysekapittelet er delt i fire. I det første delkapittelet forsøker jeg å kartlegge de ulike 

modelleserne som er skrevet inn i teksten og samtidig forsøket å si noe om tekstens intensjon-

alitet. Siden kartlegger jeg den retoriske situasjonen, med tvingende omstendigheter, påtreng-

ende problem og det retoriske publikum.  

Med kartleggingene jeg så har gjort, fortsetter jeg med å analysere Miljødirektoratets vedtaks-

tekst med retorisk strukturteori som rammeverk. Dette er også det mest omfattende analyse-

kapittelet, hvor jeg går gjennom og kommenterer de ulike strukturene og relasjonstypene fra 

vedtaksbrevets start til slutt. I det siste delkapittelet forsøker jeg så å skissere noen forslag til 

hvordan teksten kan revideres på bakgrunn av den retoriske strukturanalysen. 

I kapittel 5, som avslutter denne oppgaven, vil jeg først drøfte nytteverdien av retorisk struktur-

analyse og forsøke å finne noen perspektiver på hvorfor vedtaksteksten kan være vanskelig å 

forstå som. Helt avslutningsvis vil jeg oppsummere funnene og deretter konkludere. 
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2 Teori 

2.1 Tekstteori 

2.1.1 Ytringen og teksten 

Michael Halliday (1998) beskriver tekst som «[…] ethvert eksempel på levende språk som 

spiller en rolle i situasjonskonteksten, for tekst. Det kan være muntlig eller skriftlig, eller i et 

hvilket som helst annet medium som vi kan tenke oss.» (s. 74) Dette er en utvidet forståelse av 

tekst som systemisk funksjonell, «[…] designet nettopp med tanke på at den først og fremst skal 

si noe om språk i bruk, om autentiske produkter av sosial samhandling» (Maagerø, 2005, s. 21). 

Spørsmålet blir så hvordan man kan skille tekst og enhver kommunikativ handling fra hver-

andre, altså skille teksten fra ytringen som «all mellommenneskelig tilgjengelig (semiotisk 

mediert) meningsskaping» (Berge, 2002, s.236). 

Kjell Lars Berge (2002) har skrevet en definisjon av tekst som er slik: 

Tekster er ytringer som deltakerne i en viss kultur gir en spesielt 

avgrenset status eller verdi, der det i kulturen er utviklet tekstnormer 

som avgjør hvilke ytringer i som gir takstverdi, og hvordan slike tekster 

ordnes (s. 236). 

Dette blir altså et mer konkrete perspektiv på teksten, og som samtidig innbefatter mer enn det 

skrevne ord, som selvfølgelig hadde blitt en for smal definisjon igjen. Berges definisjon åpner 

også for at vi kan se teksten i sin kontekst, med alt av omgivelser og deltakere. 

2.1.2 Konteksten 

En tekst står selvsagt ikke i et vakuum helt for seg selv, men er situert i en sammenheng av 

andre omgivelser, gjenstander og opplevelser. Jan Svennevig (2009) forklarer kontekstbegrepet 

som «[…] den sammenheng eller de «omgivelser» som en ytring inngår i» (s. 143). Dette 

gjelder også Miljødirektoratets vedtakstekster, og man kan spesifisere kontekstbegrepet slik at 

man får tre ulike aspekter ved kontekst man kan forklare teksten i sin sammenheng med: 1) Den 

tekstuelle konteksten, 2) situasjonskonteksten og 3) kulturkonteksten. 
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Den tekstuelle konteksten 

Halliday (1998) beskriver en tidlig bruk av ordet kontekst i en filologisk forstand som «[…] 

ordene og setningene som kommer før og etter den spesielle setningen som blir studert.» (s. 70) 

Denne definisjonen sammenfaller med Svennevigs (2009) omtale av tekstuell kontekst som 

«[…] går forut for den aktuelle ytringen, eller de tidligere tekstene i en kjede av tekster [.]» 

(s.146). 

Når det gjelder teksten som blir analysert i denne oppgaven, så står også den som et ledd i en 

kjede av tekster. Det fremkommer klart av vedtaksteksten at den for det første er en behandling 

av en søknad, men at det samtidig er en rekke andre tekster som ligger forut for vedtaksteksten. 

Blant annet har Equinor hyret DNV GL til å lage en miljørisikoanalyse, og denne har blitt sendt 

ut til ulike høringsinstanser, hvor Kystverket og Fiskeridirektoratet har svart med nye tekster. 

Dette har igjen ført til en oppdatert søknad, som siden har avfødt behandlingen av søknaden. 

som igjen har ført til vedtaksteksten.  

Om man utvider dem tekstuelle konteksten til også å inkludere tekster som kommer senere i 

kjeden, kan man også se denne teksten i en slik kjede, hvor en eventuell klage utgjør neste tekst 

i kjeden. Vedtaksteksten eksemplifiserer med andre ord godt hvordan en tekst kan være plassert 

mellom andre tekster helt konkret. 

Situasjonskonteksten 

Situasjonskonteksten er kontekst i en videre forstand enn den tekstuelle, siden den innebærer 

«[…] et sett med deltakere som er engasjert i en kommunikativ oppgave i visse fysiske om-

givelser gjennom et visst medium» (Svennevig, 2009, s. 147). Situasjonskonteksten innbefatter 

altså en rekke ytterligere elementer enn teksten i seg selv, som hvem som ytrer seg til hvem, 

deres egenskaper og forutsetninger, hvordan ytringen blir gjennomført og hvor. 

Halliday (1998) har også identifisert noen ytterligere trekk ved situasjonskonteksten som «[…] 

skal tjene til å tolke tekstens sosiale kontekst, de omgivelser der mening utveksles.» (s. 76) 

Disse er 1) diskursen felt, 2) diskursens relasjon, og 3) diskursens mediering. 

Den første dreier seg om hvilken type sosial handling som foregår, altså «[h]va er det deltakerne 

er opptatt med der språket utgjør en viktig komponent?» (Halliday, 1998, s. 76). I tilfellet med 
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Miljødirektoratets vedtaksbrev kan man si det er en forhandling om å gi tillatelse til leteboring, 

og detter også omdreiningspunkt i diskursen. 

Diskursens relasjon dreier seg om forholdet mellom dem som deltar i diskursen (Halliday 1998, 

s. 76), som innbefatter deres status og roller. Om man ser på vedtaksteksten fra Miljø-

direktoratet kan man fort se at Miljødirektoratet som avsender og Equinor som (en av mange) 

mottaker(e) ikke er nøytrale størrelser, men innbefatter både ulike maktposisjoner, for-

ventninger til hverandre og egne intensjoner. 

Diskursens mediering dreier seg om hvilken rolle «språket og mediet (formidlingskanalen) 

speler i situasjonen.» (Skovholt og Veum, 2015, s. 23). I vårt tilfelle kan vi se at vedtaksteksten 

er mediert som skriftlig verbaltekst på skjerm og papir. Samtidig er det et fravær av grafer og 

tabeller. 

Kulturkonteksten 

Om situasjonskonteksten er en vid forståelse av det opprinnelige kontekstbegrepet, er kultur-

konteksten i så fall enda videre. Svennevig (2009) beskriver det slik at «[…] situasjonskon-

teksten er konkret og partikulær, mens kulturkonteksten er abstrakt og generell» (s. 151). Kul-

turkonteksten dreier seg altså om et kulturelt fellesskap som gjør at en kommunikativ hendelse 

«[…] til en gjenkjennelig type hendelse ut fra allmenne, kulturelle mønstre» (s. 151). 

I vårt tilfelle, hvor vedtaksteksten står i sentrum, er denne kommunikative hendelsen også et 

eksempel på en type hendelse som blant annet deler en byråkratisk og forvaltningsmessig kultur 

med en rekke andre kommunikative hendelser. Dette kulturelle fellesskapet innbefatter derfor 

et sett med forventninger til hvordan dette vedtaket kommuniseres, både når det gjelder stil, 

tone og innhold, og også hva som er en adekvat respons på ytringen.  

2.1.3 Overføring og forhandling – leser og forfatter 

Rørmodellen 

Spørsmålet blir så hvordan en tekst overføres fra forfatter til leser. «Overføring» som et ord for 

å beskrive den prosessen som finner sted er heller ikke særlig velegnet, og den bringer tankene 

inn på den velkjente, men samtidig utilstrekkelige, representasjonen av kommunikasjon, ofte 

kalt rørmodellen: 
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Figur 1: Rørmodellen 

Denne modellen betegner en form for klinisk overføring av et meningsinnhold fra en avsender 

til en mottaker, som ikke sier stort om avsenders intensjoner, effekten på mottakeren eller det 

kulturelle felleskapet en ytring kan bli til i. Berge (1996) utdyper: «The most problematic 

aspects in these models are the notion of effect, or perlocution on the addressee’s side, and the 

notion of intention on the addressers side. How are we to build a theory of communication on 

such vague terms [?]» (s. 96). I det følgende vil jeg forsøke å beskrive hvorfor et slikt syn på 

kommunikasjon som avspeiler seg i rørmodellen ikke er dekkende for den kompleksiteten som 

utgjør kommunikasjonen. 

Modelleseren 

I modelleseranalysen i kapittel 4.1 vil vi se hvordan det er «bakt» inn en rekke ulike lesere i 

teksten, altså en forståelse av en abstrakt leser med visse kompetanser og egenskaper som står 

som modell for forfatterens tenkte publikum, Modelleseren kan altså forståes som «tekstualisert 

leser eller en tekststrategi» (Tønnesson, 2003, s. 106). 

For det første må vi etablere et skille mellom den empiriske leseren, altså den (av muligvis 

mange) som faktisk leser teksten ved en eller annen anledning, og modelleseren som nettopp 

en modell – en tenkt størrelse i teksten som kan fungere som et hjelpemiddel for å forme den 

mot en idé av en mottaker, eventuelt flere. Samtidig kan dette implisere et mangfold av 

tolkningsmuligheter av teksten, avhengig av dem empiriske lesers nærhet til den modellerte 

leseren. 

Autopoiesis 

En slik forståelse av tekst gjør det tydelig at rørmodellen ikke er et særlig egnet hjelpemiddel 

til å forstå teksten som en kommunikativ hendelse. Det virker nødvendig å presentere en modell 

som ikke anser kommunikasjonen som «[ein] fiks ferdig bodskap som blir transportert» 

(Tønnesson, 2002, s. 18), men en modell som favner forfatter og mottakers forutsetninger og 
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forhandlinger om budskapet i kommunikasjonssituasjonen. Johan L. Tønnesson (2002) be-

skriver godt hvor kompleks den kommunikative hendelsen kan være:  

Overlevering og utveksling av ferdige bodskapar er berre ein del av 

kommunikasjonen. Like viktig er den meiningsskapinga som går føre 

seg inne i dei kommuniserande. Når forfattaren skrive ein tekst, går det 

føre seg ein dialog – gjerne også ein polylog, ein samtale mellom eit 

heilt kor –  inne i forfattaren. […] Lesaren si utfordring blir igjen å 

skape meining ved å aktivisere sine indre stemmer – i møtet med 

teksten[…]. Teksten kan i ulikt mon leggje til rette for slik 

meiningsskaping. (s. 20). 

Denne forståelsen av kommunikasjon kalles autopoiesismodellen, og legger til grunn en me-

ningsskaping som foregår både hos leseren og forfatteren, altså en selvmeningsskaping. I denne 

modellen kommuniserer ikke deltakerne «in order to transfer or create a message […], but 

simply to integrate elements from the communicative situation (the environment) which can 

contribute to the communicator’s so-called self-regulation and self-creation […]» (Berge, 1996, 

s. 97). 

Ida Seljeseth (2013, s. 18) har utformet en representasjon av denne modellen basert på 

Tønnessons utforming (2002, s. 21). Gjengitt her ser den slik ut: 

 

Figur 2: Autopoiesismodellen 
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Modellen tydeliggjør hvordan meningsskaping foregår i to ulike systemer, og teksten i seg selv 

er ikke synlig i modellen. Sånn sett kan man også se at det kan foregå en form for forhandling 

om meningen i et budskap, siden det ikke finnes noen garantier for at mottakeren har de 

forutsetninger som kreves for at teksten blir tolket på forfatterens ønskede måte. Derfor kan vi 

betegne meningen som potensiell i det at den nødvendigvis ikke blir mottatt som den var sendt, 

eller for den saks skyld sendt som den ble mottatt – denne autopoiesismodellen utfordrer jo den 

grunnleggende tanken om overføring av et budskap i seg selv. Ut i fra dette iboende potensialet 

i budskapet kan vi snakke om «intensjonalitet», hvor forfatterens intensjon bare inngår som en 

del (Berge, 2008, s. 37). 

2.2 Kort om klarspråk 

En vanlig definisjon på klarspråk er at «tekster er skrevet på klarspråk dersom mottakeren finner 

det de trenger, forstår det de finner og kan bruke det de finner, til å gjøre det de skal» 

(sprakrådet.no, Klarspråk – hva og hvorfor?).  

Arbeidet med å gjøre tekster enklere å forstå kan ifølge Språkrådet (2011, s. 23) spores tilbake 

til 50-tallet, og i våre dager er Språkrådet og Difi pådrivere i flere prosjekter som har klart språk 

som omdreiningspunkt. Språkrådet har utarbeidet flere publikasjoner som inneholder råd til 

skribenter som Klar, men aldri ferdig og Vær klar-plakaten. 

Når arbeidet med klarspråk skal begrunnes, trekkes gjerne styrking av demokratiet, inn-

sparingsmuligheter og at det offentlige skal gå foran som gode eksempler frem, slik det kommer 

frem på Språkrådets nettsider (språkrådet.no, Kvifor klarspråk?). Hjemlene for å drive med klart 

språk er med andre ord ikke kun basert på marginal praktisk nytteverdi, men viser til en større 

samfunnsnytte. 

Om vi ser på noen av rådene som kommer frem i Vær klar-plakaten, som «Skriv kort. Da sparer 

både du og mottakeren tid» og «Ta bare med det som er relevant for mottakeren», så kan det 

først minne om et syn på språket som sammenfaller godt med overføringsmodellen vi allerede 

har sett på, et syn hvor et fast budskap overføres i en ren form til mottakeren. Når det gjelder at 

å skrive kort for å spare tid kan det hende at det er tilfelle, men ikke om det går utover tekstens 

kvalitet.  
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Evidensen for noen av de svenske klarspråkrådene har også blitt undersøkt av Åsa Wengelin i 

artikkelen Mot en evidensbaserad språkvård? (2015). Her fant hun at det var flere grunner til å 

se nærmere på evidensen for språkrådene, og at to typer språkråd hadde størst validitet – de 

som dreide seg om å bruke forståelige ord for mottakeren og å ikke skrive for kompliserte 

setninger (s. 14). 

I Ida Seljeseths masteroppgave fra 2013 undersøkte hun NAVs klarspråksarbeid. Oppgaven 

viste at selv om skribentene ønsker å skive klart, så er det fortsatt forhold som ligger utenfor de 

enkelte tekstenes og skribentenes makt som kan gjøre brevene vanskelige å forstå. Hun 

kritiserte også språkrådene som gis av Språkrådet i Vær klar-plakaten og klar, men aldri ferdig 

for å være sentrert om språkvask – ikke dialogiske prinsipper (s. 114). Dette kan tyde på at 

arbeid med klarspråk må forståes i en videre forstand enn hva som kommer frem av – de 

antagelig velmenende – rådene som gis av Språkrådet. Et klarspråksprosjekt må også ta sikte 

på å gjøre mottakeren i stand til å forstå, og dette må skje på en måte som går ut over det å 

skrive forståelige ord. 

Anne Kjærgaard (2015) har også skrevet om tekstrevideringer, og hun har undersøkt om det er 

belegg for at revideringer av tekst gir resultater i form av økt forståelse. Hennes funn styrker 

også en forståelse av klarspråk som må gå ut over en revidering av «overflatespråket»: 

Resultaterne er absolut ikke entydige, men flere studier tyder på at det 

kan have en positiv effekt på forståelsen at revidere tekster. Resultat-

erne tyder yderligere på at revisioner der tager udgangspunkt i bestemte 

sproglige konstruktioner (fx passiver, nominaliseringer), ikke har 

nogen særlig effekt på forståelsen, mens ændringer der tager udgangs-

punkt i mere globale teksttræk (fx informationsudvælgelse, inform-

ationsstrukturering), har større effekt for forståelsen (s. 213). 

Denne forståelsen av klarspråk – som nevnt i innledningen – er bakteppet og inspirasjonen til å 

forsøke å bruke retorisk strukturteori i et klarspråksperspektiv, siden man med RST som metode 

muligvis kan for det første si noe om det strukturelle perspektivet på tekster, deretter forsøke å 

påvise hvor eventuelle problematiske strukturer ligger, og til sist forsøke å skissere opp nye 

strukturer for teksten. 

  



11 

 

2.3 Retorisk strukturteori 

Retorisk strukturteori har sitt utspring i tanken om å bruke datamaskiner til å produsere tekst 

(Mann og Thompson, 1987, s. 2–3), men har siden vist seg å være et nyttig utgangspunkt for å 

beskrive retoriske relasjoner i tekster. Retorisk strukturteori legger til grunn at tekster er bygget 

opp hierarkisk med retoriske funksjoner. Tekststrukturer kan forståes slik: «A theory of text 

structure describes what sorts of parts texts have, and the principles of combinations of parts 

into entire texts» (Mann, Mathiessen og Thompson, 1992, s. 41). Det vil si at deler av en tekst 

støtter opp om andre deler av en teksten med en bestemt funksjon. Dette fordrer at man anser 

deler av teksten som viktigere enn andre deler, og slik kan man forstå tekster som delt inn i 

kjerner – som inneholder den viktigste informasjonen – og satellitter – som er tekstenheter som 

har som funksjon å støtte opp om kjernen. altså asymmetriske relasjoner.  

Forståelsen av tekstens funksjoner er langt på vei bestemt av den antatte effekten som forfat-

teren forsøker å få på leseren. For eksempel vil et kjerne-satellitt-forløp hvor satellitten tjener 

som bevis for innholdet i kjernen, ha som effekt på leseren at denne blir styrket i sin tro på at 

det som blir presentert i kjernen er riktig. En kjerne kan være støttet opp av en eller flere satel-

litter, som til sammen utgjør et forløp, samtidig som disse komponentene kan ha en dypere 

struktur på et lavere nivå i hierarkiet (Mann og Thompson, 1987, s. 2–3). 

Forholdet mellom en kjerne og en satellitt vises slik i strukturtrærne, og pilen i figuren viser 

hvordan satellitten relaterer til kjernen.  

 

Figur 3: Kjerne-satellitt-forbindelse 

Samtidig er det som nevnt ikke alle forløp som består av en kjerne og en satellitt, men også 

flere kjerner som sammen kan utgjøre et forløp. Disse vises som vist i figuren nedenfor, og det 

er ingen pil mellom dem slik det er i kjerne-satellitt-forløpene, men to linjer som møtes. Dette 

er for å vise at det er to kjerner som må ansees som likeverdige, men som likevel relaterer til 

hverandre. 
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Figur 4: Flerkjerneforbindelse 
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3 Materiale, metode og gjennomføring 

3.1 Om teksten 

Teksten jeg analyserer i denne oppgaven er et vedtaksbrev fra Miljødirektoratet, hvor de gir 

tillatelse til at Equinor kan bore en letebrønn ved navn Stålull. Teksten er med andre ord en 

beslutning om at Miljødirektoratet tillater leteboring. Dette vedtaksbrevet opptrer ikke alene, 

men er ett av to dokumenter, hvor teksten jeg analyserer fungerer som en utdypning og begrun-

nelse for det andre dokumentet, tillatelsesdokumentet, som i større grad er en oppramsing av 

tillatelsen og vilkårene som følger av vedtaket. Disse dokumentenes forhold til hverandre kan 

vises slik: 

 

Figur 5: Innramming av vedtaket 

Teksten jeg har analysert (B) inngår derfor i en større helhet. I tillegg kan det nevnes at Miljø-

direktoratet kan fatte nye vedtak (B) som oppdaterer C. 

I vedtaksteksten (B) som jeg har som mitt materiale, finner man en beskrivelse av de vurder-

ingene Miljødirektoratet har gjort i forbindelse med behandlingen av søknaden, det vil si 

vurderinger av spesifikke utslipp, vurderinger av miljørisiko, beredskapsplaner og beskrivelse 

av saksgangen. I tillegg er det beskrevet hvilke lovhjemler tillatelsen er fattet på. 
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3.2 Metoden – retorisk strukturanalyse 

3.2.1 Gjennomføringen 

Første fase i arbeidet med å analysere teksten var å inndele teksten i segmenter, hvor setninger 

med subjekt og finitt verbal utgjorde et segment. Denne segmenteringen ligger som vedlegg til 

denne oppgaven. På grunn av vedtaksteksten omfang har jeg delt denne segmenteringen inn i 

ulike deler markert alfabetisk, hvor så segmentene har blitt nummerert etter hver del. For eks-

empel kan man se at kapittel 1 Bakgrunn i teksten korresponderer med segmentgruppe C, som 

strekker seg fra C1 til C32.  Ett av kapitlene i teksten er så omfattende at jeg har sett meg nødt 

til å dele inn teksten ytterligere. Dette gjelder kapittel 3 Miljødirektoratets vurdering og 

begrunnelse som strekker seg fra Ea til Ej, hvor hver av disse gruppene har en nummerert seg-

mentering av setningene i vedtaksteksten. 

Deretter var oppgaven å se hvilke tekstenheter som virket mer sentrale enn andre, slik det er 

beskrevet i kapittel 2.3, og hvilke som er mindre sentrale, men som relaterer til kjernene. De 

ulike underkapitlene og mellomoverskriftene var et naturlig utgangspunkt for å finne tekst-

enheter som relaterte til hverandre. Utgangspunktet var altså det lokale tekstnivået, og etter 

hvert som de ulike strukturene ble beskrevet, kunne jeg se hvordan de relaterte til hverandre på 

et høyere globalt nivå i hierarkiet. 

3.2.2 Om representasjon av strukturen 

Det har vist seg å være vanskelig å finne en god måte å vise strukturtrærne jeg har utformet. 

Programvaren jeg har brukt, RST-tool 3.45, har kun begrensede muligheter til å eksportere 

bildefiler av strukturtrærne, i tillegg til at det uansett er vanskelig å vise omfattende strukturtrær, 

siden de vil løpe over flere sider. Dette har jeg forsøkt å løse ved å ta utsnitt av strukturtrærne 

der hvor jeg kommenterer dem i analysen, og disse strukturtrærne vil inneholde teksten løpende 

slik at det er lett å orientere seg i tekststrukturen. I strukturtrærne som representerer tekster over 

en viss lengde, har dette ikke vært mulig. Jeg har derfor tegnet opp strukturtrærne hvor tekst-

enhetene viser til segmenteringsnummeret, noe som krever å se vekselsvis på segment-

oversikten (vedlegg 1) og strukturtrærne, og dette vil antageligvis ikke gi den samme 

umiddelbare forståelsen av forholdet mellom tekst og struktur. 
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3.2.3 En liste over de retoriske relasjonene 

Det finnes en rekke definerte relasjonstyper som er definert med kriterier som gjelder begrens-

ninger på kjernen, begrensninger på satellitten, begrensninger på satellitten og kjernen i 

samspill og til sist forfatterens intenderte effekt på leseren. I det følgende vil jeg beskrive de 

ulike relasjonene som forekommer i analysen. Jeg vil også redegjøre for de engelske betegn-

elsene slik de opprinnelig er. Definisjonene er basert på definisjonene slik de er definert på  

nettsiden https://www.sfu.ca/rst/01intro/definitions.html. Oversettelsene er gjort i samarbeid 

med Christine Lien Lütcherat, og er delvis basert på Anne Charlotte Torvatns (2004) 

oversettelse av noen av relasjonene (s. 79). 

Definisjoner av kjerne-satellitt-relasjoner 

Forberedelse (Preparation) 

Denne relasjonstypen defineres slik at satellitten gjør leseren mer forberedt eller orientert til å 

lese kjernen. Denne satellitten må åpenbart kommer før kjernen. Forfatterens antatte intensjon 

blir derfor å gjøre leseren mer forberedt, interessert eller orientert mot kjernen. 

Omstendighet (Circumstance) 

Satellitten må ikke være urealisert. Satellitten etablerer et rammeverk som leseren tolker kjern-

en innenfor. Forfatterens intensjon blir derfor også at leseren anerkjenner satellitten som en slik 

tolkningsramme.   

Bakgrunn (Background) 

Leseren vil ikke være i stand til å fatte kjernen i en tilstrekkelig grad, før han eller hun har lest 

satellitten. Satellitten øker leserens evne til å fatte kjernen. Forfatterens intensjon er også at 

leseren evne til å forstå kjernen økes. 

Betingelse (Condition) 

Satellitten presenterer en hypotetisk fremtid, eller en urealisert situasjon. Realiseringen av 

kjernen er avhengig av satellittens realisering, og dermed er satellitten en betingelse for reali-

seringen av kjernen. Forfatterens intensjon blir derfor at leseren skal kunne se sammenhengen 

mellom situasjonene i satellitten og kjernen. 

https://www.sfu.ca/rst/01intro/definitions.html


16 

 

Rettferdiggjøring (Justify) 

Det er ingen begrensinger på hverken kjernen eller satellitten hver for seg, men samspillet mel-

lom dem må være slik at leserens oppfattelse av satellitten øker mulighetene for at leseren 

aksepterer forfatterens rett til å presentere kjernen. Forfatterens ønskede effekt på leseren sam-

menfaller med dette. 

Bevis (Evidence) 

Leseren tror kanskje ikke på kjernen i en grad som er tilfredsstillende for forfatteren. Når leseren 

forstår satellitten vil hans eller hennes tro på kjernen styrkes. Dette sammenfaller også med 

forfatterens intenderte effekt på leseren. 

Ikke-intensjonell årsak (Non-volitional Cause) 

Kjernen er ikke intensjonell handling. Og satellitten har forårsaket situasjonen i kjernen, men 

på andre måter enn ved en intensjonell handling. Leseren vil kanskje ikke forstå den bestemte 

grunnen til situasjonen uten presentasjonen av satellitten. Det er viktigere for forfatteren å be-

lyse kjernen fremfor satellitten for å forklare forholdet mellom kjernen og satellitten. Forfat-

terens intenderte effekt på leseren er at denne forstår at satellitten er forårsaket av kjernen. 

Intensjonell årsak (Volitional Cause) 

Kjernen er en intensjonell handling eller en situasjon som kan ha blitt forårsaket av en 

intensjonell handling. Satellitten kan ha vært medvirkende til at den som utførte den intensjon-

elle handlingen i kjernen utførte den. Om ikke leseren blir introdusert for satellitten, kan det 

hende at leseren ikke forstår at handlingen var motivert av noe, eller forstå den bestemte 

motiveringen av handlingen. Forfatterens intenderte effekt på leseren er at leseren forstår at 

satellitten er årsaken til den intensjonelle handlingen i kjernen. 

Ikke-intensjonelt resultat (Non-volitional Result) 

Satellitten er ikke en intensjonell handling, men er forårsaket av kjernen. Kjernen forårsaket 

satellitten, og det er viktigere for forfatteren å belyse kjernens rolle i satellitt-kjerne-

sammensetningen enn det er å belyse satellittens rolle. Forfatterens intenderte effekt på leseren 

er at denne forstår at kjernen forårsaket situasjonen i satellitten. 
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Intensjonelt resultat (Volitional Result) 

Satellitten er en intensjonell handling eller en situasjon som kan ha oppstått på grunn av en 

intensjonell handling, og kjernen kan ha forårsaket situasjonen i satellitten. Presentasjonen av 

kjernen er viktigere for forfatteren enn presentasjonen av satellitten. Forfatterens intensjon er 

at leseren anerkjenner at kjernen kan ha forårsaket satellitten. 

Middel (Means) 

I kjernen finner man en aktivitet, og satellitten er en metode eller instrument som kan gjøre 

realiseringen av kjernen mer sannsynlig. Forfatterens ønskede effekt på leseren er at leseren 

forstår denne sammenhengen mellom kjerne og satellitt. 

Løsning (Solutionhood) 

Satellitten presenterer et problem, og løsningen på dette problemet finner man i kjernen. For-

fatterens ønskede effekt på leseren er at denne anerkjenner forholdet mellom kjerne og satellitt. 

Innrømmelse (Concession) 

Forfatteren har et positivt forhold til kjernen, samtidig som forfatteren innrømmer at satellitten 

ikke er utilstrekkelig. Likevel er det en potensiell eller åpenbar uforenelighet mellom satellitten 

og kjernen, og når leseren anerkjenner denne uforeneligheten vil leserens positive forhold til 

kjernen styrkes, noe som også er forfatterens intenderte effekt på leseren. 

Oppsummering (Summary) 

Kjernen må bestå av flere enheter, og satellitten presenterer en gjengivelse av kjernens innhold 

som er mindre i omfang. Forfatterens intenderte effekt på leseren er at leseren anerkjenner satel-

litten som en kortere gjengivelse av kjernen. 

Utdypning (Elaboration) 

Satellitten presenterer ytterligere detaljer om situasjonen eller et saksforhold som er presentert 

eller referert til i kjernen på en av måtene i listen nedenfor. Listen viser seks ulike varianter av 

utdypning, og viser henholdsvis til kjernen og satellitten. 

 Gruppe/medlem 



18 

 

 Abstraksjon/tilfelle 

 Helhet/del 

 Prosess/steg 

 Objekt/egenskap 

 Generalisering/spesifisering 

Forfatterens intenderte effekt på leseren er at leseren anerkjenner at satellitten utgjør ytterligere 

opplysninger om kjernen, og at leseren er i stand til å identifisere saksforholdet som blir utdypet 

med flere detaljer. 

Definisjoner av flerkjernerelasjoner 

Konjunksjon (Conjunction) 

Kjernen har en sideordnet forbindelse som gjøre at de kan sammenlignes. Forfatterens inten-

derte effekt på leseren er at leseren anerkjenner dette. 

Disjunksjon (Disjunction) 

Kjernene utgjør alternativer for hverandre. Forfatterens intenderte effekt på leseren er at leseren 

anerkjenner dette. 

Sammenføyning (Joint) 

Sammenføyningsrelasjonen indikerer et fravær av retoriske relasjoner mellom kjernene. 

3.2.4 Reliabilitet og validitet 

Hvordan kan man vite at analysen og funnene jeg har gjort i denne oppgaven er til å stole på? 

Spørsmålet blir hvordan man kan sikre at forskningen ikke tar farge av den enkelte forskers 

holdninger og forforståelse. David Silverman (2014) presenterer to løsninger på dette validitets- 

og reliabilitetsproblemet: 

1) Å gjøre forskningsprosessen transparent ved å være åpen om forskningsmetoder og 

strategier. 
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2) Å være transparent når det gjelder ens teoretiske utgangspunkt og hvordan det kan 

produsere noen funn og ekskludere andre (s. 84). 

Dette har jeg forsøkt å ta til etterretning ved å kommentere funn og tilfeller av tvil fortløpende 

i analysen, og også drøfte dette i det avsluttende kapittelet. Dette gjelder særlig tvil om hvilken 

relasjonstype som passer best i ved de ulike relasjonene – både på et lokalt og globalt nivå. 

Mann & Thompson gjennomførte en «inter-rater reliability test», hvor flere ulike forskere har 

fått analysere den samme teksten. Når så disse analytikerne kom frem til ulike funn, forklarer 

Mann & Thompson (1992) det med fem mulige årsaker: 

1) Boundary judgements – results of forcing borderline cases into 

categories. 

2) Text Structure Ambiguity – comparable to many other varieties of 

linguistic ambiguity. 

3) Simultaneous Analyses – multiple compatible analyses […]. 

4) Differences Between Analysts – especially, differing plausibility 

judgements. 

5) Analytical Error – especially by inexperienced analysts. 

(s. 60) 

I arbeidet med RS-analysen har jeg også fortløpende diskutert mine foreløpige analyser med en 

annen student som bruker samme metode i sitt arbeid. Dette har ført til en rekke diskusjoner 

om hvilke relasjonstyper de ulike forløpene relaterer med, og det har flere ganger ført til at jeg 

har endret mitt standpunkt og at vi har innsett at det finnes flere plausible relasjoner som passer. 

Diskusjonene har vært svært nyttige, og jeg håper og tror at disse har vært med på å bidra til en 

styrket reliabilitet og validitet.  
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4 Analyse 

4.1 Hva vil teksten? – Modelleseranalysen 

Vedtaksteksten må sies å være forensisk, altså at det er et rettslig bindende dokument, og som 

man kan lese i dokumentet er det også en mulighet for å klage på dette vedtaket. Det er grunn 

til å tro at denne klageretten er reell, og at den det måtte være som kunne ha hatt en fordel av at 

vedtaket ble omgjort vil gjøre dette for egen fordel. Da tenker jeg i første rekke på adressaten 

av brevet, Equinor ASA, men man skal heller ikke se bort ifra at det kan være andre mottakere 

av teksten, og da tenker jeg på disse «andre med rettslig klageinteresse» som det heter i kapittel 

6 Klageadgang. Vedtaket kan altså «påklages av sakens parter eller andre med rettslig 

klageinteresse». Det virker nærliggende at det er nødvendig å utdype hvem disse er.  

Jeg har allerede satt et skille mellom adressaten og mottakeren. At vedtaksbrevet er stilet til en 

bestemt mottaker, Equinor ASA, utelukker jo på ingen måte at teksten mottas av andre lesere. 

Likevel kan vi anta at avsenderen, som her fremstår som Miljødirektoratet, ikke skriver for alle 

som tilfeldigvis kan slumpe til å sitte med vedtaksteksten i hendene, om det så er på skjerm 

eller på papir. Det er nemlig grunn til å tro at teksten er modellert etter en tenkt leser, en såkalt 

leser-i-teksten.  

Umberto Eco skriver om modelleseren at den er en udefinert størrelse, en tenkt kompetanse i 

teksten, som hjelper forfatteren i å forme teksten. Modelleseren kan også utvikle sin kompe-

tanse gjennom tekstens gang, (Tønnesson, 2003. s. 104–106) slik at man virkelig kan snakke 

om å modellere en leser. Når Språkrådet (2011, s. 54) råder skribenter til å forklare vanskelige 

ord og uttrykk første gang de blir brukt, er dette nettopp et eksempel på en tenkt utvikling av 

en tenkt leser, en modellering av leseren.  

Nå er modelleseren heller ikke en definert størrelse, og det er heller ikke utelukket at det kan 

være flere av dem, men vi kan forsøke å rekonstruere en modelleser, eller flere, ved hjelp av 

spor i teksten (Tønnesson, 2008, s. 284). Er vi heldige kan vi også si noe om hva avsenderen 

vil med denne teksten på bakgrunn av hva de vil at leseren skal være.  

Vi kan altså anta at denne teksten kan leses på en forbilledlig måte. Det vil si at det vil, på en 

eller annen måte, være en overføring av et meningspotensiale i teksten, som blir mottatt av en 
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leser, som fortolker dette meningspotensialet på en måte som i en eller annen grad svarer til 

forfatterens ønske. I dette finner vi også tekstens intensjonalitet. 

Dette er selvsagt heller ingen tekst som inneholder hva som helst. Det er ikke en tekst som har 

som formål å underholde leseren i tomme stunder, eller kun er tekst for sin egen del, «kunst for 

kunstens skyld». Teksten har ingen metaforer, ingen rim, heller ikke noe fengende narrativ, 

cliff-hangers eller skjellsettende anagnorisis-øyeblikk. Teksten må snarere sies å være en 

fremvisning av visse saksforhold, en behandling av disse saksforholdene, og til sist en 

konklusjon basert på disse saksforholdene. Disse saksforholdene er heller ikke et produkt av 

Miljødirektoratets saksbehandlers frie og levende fantasi (får vi håpe), men en gjengivelse av 

virkelige saksforhold hentet fra virkeligheten. Vi nærmer oss med dette en kategorisering av 

teksten som sakprosa, beskrevet som dette i Tønnessons (2012) definisjon: «Sakprosa er tekster 

som adressaten har grunn til å oppfatte som direkte ytringer om virkeligheten» (s. 34). 

Vi kan også følge Tønnessons kategoriseringer enda lenger, for teksten er, uten tvil, funksjonell 

sakprosa. Altså et eksempel på 

[...] offentlige tilgjengelige tekster skrevet av private eller offentlige 

institusjoner eller av navngitte eller ikke navngitte privatpersoner. 

Forfatterforståelsen er kollektiv. Forfatteren henvender seg som 

skribent på vegne av en institusjon til allmennheten eller andre 

institusjoner. Denne sakprosaens sjangerkrav er intimt forbundet med 

deres tiltenkte funksjon (s. 34). 

Vi kan derfor stadfeste at teksten har et formål, en rettethet. Men mot hvem? Nå har vi altså satt 

noen overordnede rammer for teksten, og det er tid for å undersøke tekstens modellesere. Jeg 

har allerede nevnt at teksten langt på vei kan leses på en forbilledlig måte, og Umberto Eco har 

i et berømt sitat sagt «[…] at den leser som insisterer på å lese Franz Kafkas Prosessen som en 

kriminalroman, heller burde rulle seg en marihuana-sigarett med boksidene som rullepapir 

(Tønnesson, 2008, s. 278). Hvilke spor kan vi finne i teksten som kan avsløre en tenkt leser 

som evner å lese teksten på en forbilledlig måte, slik at den funksjonelle sakprosaen kan utøve 

sin funksjon? 

I kapittel 6 Klageadgang (H1–17) fremkommer en liste over mulige skisser til modellesere, 

nemlig 1) sakens parter og 2) andre med rettslig klageinteresse.  
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La oss ta det første først, og se på hvem sakens parter kan være. Equinor er tekstens adressat, 

og blir derfor sakens første part. Videre er også Fiskeridirektoratet og Kystverket deltagende i 

teksten, og vi kan derfor anta at også de er å regne som parter. 

Andre med rettslig klageinteresse vil med andre ord være noen, institusjon eller privatperson, 

som har interesse av å få omgjort vedtaket. Når det gjelder å få omgjort vedtaket slik at til-

latelsen utvides, er det lite trolig at man kan finne noen i denne kategorien, da de mest sann-

synlig er dekket opp av en av sakens parter (Equinor). Det er vanskelig å forestille seg noen 

andre som skulle hatt nytte av dette, annet enn andre oljeselskaper som kunne ha ønsket å skape 

presedens, men dette virker urimelig – om ikke usannsynlig. Om man derimot ser på hvem som 

kunne ha hatt interesse av at tillatelsen ble omgjort eller strammet inn, tegner det seg straks et 

bilde av en modelleser som har agenda knyttet til miljøvern, nærmere bestemt en miljøverns-

organisasjon som for eksempel Verdens naturfond, Greenpeace eller Bellona. Det er selvsagt 

mulig å bryte dette ned til enda mer finkornede modellesere innad i organisasjonen, men det er 

ikke sikkert om dette er hensiktsmessig. La oss kalle denne tenkte modelleseren Miljøorganisa-

sjonene. 

Hadde saken for eksempel dreiet seg om en ny og illeluktende papirfabrikk i tettbygd strøk, 

hadde selvfølgelig velforeninger og naboer vært en del av gruppen med rettslig klageinteresse. 

Men som en saksbehandler uttrykte det i Miljødirektoratet: «Det er svært få som bor i 

Nordsjøen». Men vi behøver likevel ikke avskrive «mannen i gata» fullstendig. Teksten er også 

nemlig et eksempel på forvaltning, en utøvelse av makt, med et statlig organ som utøver. En 

slik maktutøvelse er, som oftest, transparent og tilgjengelig for alle, og vi kan derfor innlemme 

den litt udefinerbare størrelsen folket som enda en modelleser, om enn kanskje sekundær. 

Vi har nå etablert noen kategorier for modellesere, Equinor, Kystverket, Fiskeridirektoratet, 

Miljøorganisasjonene og folket, men vi har sagt lite om deres egenskaper og kompetanser.  

Noe av det første man legger merke til denne vedtaksteksten er at det forekommer en rekke 

vanskelige begreper som ikke blir forklart. Dette kan illustreres med et utdrag fra 

vedtakstekstens første kapittel 1 Bakgrunn, som beskriver Equinors beredskapsplaner: 

Statoil (sic) planlegger en beredskapsløsning med 9 NOFO systemer i 

barriere 1 og 2, med responstid på 5 timer for første system og 25 timer 

for fullt utbygd barriere 1 og 2. For barriere 3 og 4 planlegger Equinor 

en beredskapsløsning som omfatter 8 fjordsystemer og 8 kystsystemer, 

med responstid på 3 døgn for første system og 5 døgn for fullt utbygd 
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barriere. I barriere 5 vil det bli mobilisert strandrenselag og eventuelle 

andre ressurser innen 5 døgn, som tilsvarer korteste driftstid til et 

prioritert område. Det endelige antall strandrenselag som det vil kunne 

bli behov for avhenger av oljens geografiske spredning og 

tilgjengeligheten til berørte områder. (C2–22) 

Det blir ganske tydelig at denne teksten ikke er skrevet for hvem som helst, men for en leser 

som har evne til å forstå, eller i det minste vilje til å sette seg inn i hva «9 NOFO systemer i 

barriere 1 og 2» har for en praktisk betydning. Teksten virker å være spekket med fagtermer, 

hvor vi kan anta at barrierer, fjord- og kystssystemer og prioriterte områder har en spesifikk 

betydning.  Dette inntrykket underbygges også av at begreper som borekaks utdypes i teksten, 

men det blir aldri redegjort for hva borekaks egentlig er i seg selv. Fagtermene er selvsagt knyt-

tet til et spesifikt fagområde, nemlig oljevirksomhet og beredskap, og man kan derfor ane en 

modelleser med tilknytning til dette fagområdet. 

Som leser vil man også oppleve at det er en rekke henvisninger til ulike lover og paragrafer, 

med oppfordringer om å jevnføre disse med andre lover og paragrafer. Man kan derfor anta at 

den modellerte leseren har en evne til å benytte og slå opp i lover og regelverk, noe som fordrer 

en viss juridisk kompetanse. At disse henvisningene til lover og regelverk krever noe mer av 

leseren, og ikke bare er en ryggdekning for Miljødirektoratets beslutninger, kan man se i 

underkapittelet 3.6 Utslipp av oljeholdig vann som her blir gjengitt i sin helhet: «Basert på 

søknaden finner vi ikke grunnlag til å stille krav til utslipp av oljeholdig vann utover krav i 

aktivitetsforskriften § 60a.» Denne setningen krever altså ikke bare at leseren anerkjenner at 

det finnes en lov, men at leseren også må klare å sette seg inn i hva denne loven inneholder.  

En viss tekstuell kompetanse må det også sies at leseren bør inneha når man møter denne 

setningen, som er en del av vedtaksteksten: 

Utslipp som ikke er regulert gjennom spesifikke vilkår er omfattet av 

tillatelsen hvis opplysninger om slike utslipp ble fremlagt i forbindelse 

med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på annen måte da 

vedtaket ble truffet. (B5–7) 

Denne setningen er for det første lang, og man kan anta at mange vil måtte lese den flere ganger 

for å forstå hva det dreier seg om. Setningen virker å være et representasjon av stammespråk, 

en sjargong som nærmer seg høystil, og man kan nok ganske lett assosiere denne sjargongen 

med juridisk språk (uten at jeg her utelukker at juridisk språk kan både være klart og likefremt).  
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Vi nærmer oss altså her en modellert leser som er en representant for Equinor eller en miljø-

organisasjon, som i tillegg har en viss juridisk kompetanse i tillegg til en forståelse for olje-, 

miljø- og beredskapsrelaterte områder. I tillegg har disse modelleserne en klagerett, som vi kan 

anta de da vil være i stand til å benytte seg av.  

Noen vil kanskje etterlyse en modelleser som bruker teksten på en annen måte enn de jeg har 

skissert her, nemlig den som setter tillatelsen ut i livet, som benytter det som et dokument for 

den daglige driften av en oljeplattform, hvor man finner oversikten over hva som er grensene 

for de ulike utslippene. Svaret her må bli at den funksjonen fyller nok dokument C, Tillatelse 

etter forurensningsloven til boring av letebrønn 35/10-4S Stålull, hvor man finner nettopp den-

ne oppramsingen av vilkår uten noen som helst begrunnelse. Vi kan derfor utelukke denne 

modelleseren, og overføre den til dette andre dokumentet. 

Ut i fra dette kan vi også si noe om intensjonaliteten, fordi vi kan anta at de ulike modelleserne 

har til felles at de i det minste ønsker å gjøre to ting med teksten. For det første kan man se en 

leser som leser hele vedtaket og dermed forstår hvorfor Miljødirektoratet har vurdert det slik 

og slik, altså en forståelse av og enighet med Miljødirektoratets posisjon. Og for det andre kan 

man se en leser som har som mål å «plukke teksten fra hverandre» for å med det finne et 

grunnlag for å benytte seg av klageretten. Dette grunnlaget kan lett tenkes å være en haltende 

vurdering, et sviktende saksgrunnlag eller bruk av feil lovhjemmel. Vi kan anta at den 

potensielle klageren vil lete med lys og lykte etter et slikt klagegrunnlag i teksten. 

Om vi så oppsummerer denne trangen hos modelleserne til å 1) forstå og godkjenne Miljø-

direktoratets vurderinger, og 2) å finne et grunnlag i teksten for å klage på vedtaket, kan vi se 

noe av Miljødirektoratets behov som vil styre utformingen av teksten. Det blir åpenbart at 

Miljødirektoratet skriver en tekst som har som sikte å tilfredsstille behov 1 og å verne seg mot 

behov 2. Løsningen virker nærliggende: å skrive en overbevisende og solid argumentativ tekst. 

Dermed kan vi se hele vedtaksbrevet som ett argument, som består av en rekke underargument, 

som sammen bygger opp om den endelige konklusjonen hvor Miljødirektoratet gir tillatelse til 

å letebore – eller ikke. 
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4.2 Hva er problemet? – Den retoriske situasjonen 

Denne teksten kan også sees fra et annet perspektiv, som en situasjon – nærmere bestemt som 

en retorisk situasjon. Denne situasjonelle forståelsen av retorikk finner vi et grunnlag for i 

Lloyd F. Bitzers artikkel Den retoriske situasjon fra 1968. (Bitzer 1997) 

Om det er situasjonen som avføder retorikken, eller retorikken som avføder situasjonen, er et 

tema jeg ikke vil gå nærmere inn på her annet enn å nevne at Bitzers situasjonelle forståelse av 

retorikken er blitt kritisert av Richard E. Vatz, som i større grad vektlegger retorens evne til å 

påvirke og skape situasjoner. Formålet med å bruke den retoriske situasjon som perspektiv for 

å forstå Miljødirektoratets vedtakstekst er å indentifisere noen beveggrunner til at teksten i det 

hele tatt finnes, i tillegg til noen aspekter ved leserne og noen rammer for ytringen. 

Bitzer beskriver den retoriske situasjon som en sammensetning av tre konstituerende bestand-

deler, det påtrengende problem, publikum og tvingende omstendigheter. Det påtrengende 

problem er, ifølge Bitzer (1997), en form for «ufullkommenhed som presser sig på; det er en 

fejl, en hindring, noget som venter på at blive gjort, noget som ikke er som det burde være» (s. 

12). Nå er heller ikke alle problemer nødvendigvis retoriske, men «[e]t påtrængende problem 

er retorisk når det kan ændres til det bedre, og når denne positive forandring kræver en diskurs 

eller kan assisteres av en diskurs.» (s. 12).  

Det påtrengende problem er altså en motiverende faktor for ytringen, og i dette tilfellet ligger 

interessen i å finne ut hvorfor Miljødirektoratet har skrevet denne vedtaksteksten. Svaret kan 

virke enkelt: Equinor har søkt om å få bore en letebrønn, og denne søknaden er Miljødirektoratet 

pliktig til å behandle og svare på. Dermed kan vi se Miljødirektoratets vedtaksbrev som en 

retorisk løsning på et retorisk problem, siden også dette vedtaksbrevet blir en del av diskursen. 

Det faktum at søknaden må svares på er heller ikke en handling motivert av høflighet, men også 

bestemt av en rekke lover som regulerer både behandlingen av søknaden og at det svares. Vi 

kan likevel ikke redusere det retoriske problem til kun å være en respons på en søknad, da det 

fortsatt finnes andre aspekter ved dette problemet. Som det fremkommer av modelleseranalysen 

må vedtaksbrevet være overbevisende. Vedtaksbrevet må inneholde en såpass solid 

argumentasjon at vedtaket blir stående, og dermed kan vi utvide den retoriske situasjonen til å 

gjelde en opprettholdelse av vedtaket, siden det er en mulighet for at diskursen utvides med en 

klage på vedtaket, noe vi kan anta at Miljødirektoratet vil unngå. 
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Samtidig, som man også kan se i modelleseranalysen, inngår det at Miljødirektoratet vil opp-

rettholde sin særegne posisjon som et statlig organ med makt til å ta store beslutninger. Slik kan 

vi se at statlige institusjoner opptrer som representanter for det offentlige, og derfor vil de 

antageligvis denne legitimeringen være en del av det retoriske problemet. 

Det andre konstituerende prinsippet er publikum, som Bitzer (1997) definerer som et faktisk 

publikum som består «udelukkende av de personer som kan påvirkes af diskursen og som kan 

at formidle forandringen» (s. 13) og som må «adskilles fra en skare af tilfædlige tilhørere eller 

læsere». (s. 13). Det er med andre ord empiriske lesere som inngår i det retoriske publikum, og 

er dermed ikke abstrakte størrelser slik modelleseren må sies å være. Likevel kan man nok godt 

se at disse leseforståelsene har en overlapp når det gjelder å kategorisere leserne, og vi kan anta 

at det retoriske publikum er Equinor som organisasjon og diverse miljøorganisasjoner som 

kunne finne på å klage på vedtaket. Dette er altså det publikum som kan påvirkes av teksten, 

og det utelukker heller ikke «den vanlige mann» som vi i modelleseren identifiserte som folket, 

siden Miljødirektoratet som en etat nettopp bør forvalte sitt mandat i tråd med folkets vilje. 

De tvingende omstendigheter inngår i den retoriske situasjon som «de personer hændelser, 

genstande og relationer som er dele af situationen fordi de har magt til at afgrænse og frem-

tvinge de beslutninger og handlinger som er nødvendige for at afhjælpe det påtrængende 

problem.» (Bitzer, 1997, s. 13) I denne situasjonen kan man ane en viss overlapp mellom det 

påtrengende problem og de tvingende omstendigheter, i det at Miljødirektoratet er pliktet til å 

besvare søknaden på en bestemt måte bestemt både av lovverk og konvensjoner. Vedtaksteksten 

er strengt regulert når det gjelder hva slags innhold som må med, og om man leser 

Forurensningsforskriften listes det opp noen absolutte innholdsmomenter: 

Vedtaket skal være begrunnet. Av begrunnelsen skal det framgå 1) 

hvilke regler vedtaket bygger på, 2) de viktigste faktiske forhold 

vedtaket bygger på, 3) de hovedhensyn som har vært avgjørende for 

vedtaket, 4) hvordan innkomne uttalelser har vært vurdert og hvilken 

betydning de er tillagt ved vedtaket. (2016, §36-17) 

Det finnes med andre ord noen fullstendig eksplisitte tvingende omstendigheter som skiller seg 

vesentlig fra andre retoriske situasjoner, som for eksempel en konfirmasjonstale eller lignende, 

hvor det ikke finnes en formell «smørbrødliste» i lovverket. Lovene er heller ikke de eneste 

omstendighetene som regulerer utformingen av vedtaksbrevet, for det finnes en rekke andre 

punkter som setter krav til høringsinnspill, vurderinger og saksbehandlingstid, men vi kan i 

hvert fall konstatere at teksten har disse lovene som tvingende omstendigheter. 
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Samtidig finnes det andre tvingende omstendigheter som går ut over lovverket, omstendigheter 

som gjelder konvensjoner og publikums forventninger. Begge disse kan knyttes til begrepet 

sjanger. 

For det første kan vi se på sjanger som kategorisering av konvensjoner som gjelder estetiske og 

formale krav. (Berge, 2018, s. 43–44) Vi kan tydelige se at vedtaksteksten har en rekke likheter 

med vedtakstekster som har blitt skrevet før, og sånn kan vi se at Miljødirektoratet følger visse 

normer for vedtakstekster. Vedtaksbrevene følger en noenlunde lik oppbygging, de har ofte 

tilnærmet like stilnivåer, de presenterer saksforholdene på en tilnærmet lik måte, og ikke minst 

er den saklige tonen den samme. 

Disse konvensjonene for utformingen av vedtaket kan også illustreres ved disse to utdragene 

fra to ulike vedtakstekster fra henholdsvis 2014 og 2019, Boring av letebrønn 34/4-14, Beta 

Statfjord Nord, PL 375 og Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til boring av letebrønn 

7335/3-1 Korpfjell Deep: 

På grunn av kort varighet av boreoperasjonene vurderer Miljø-

direktoratet at utslippene til luft fra de enkelte leteboringene isolert sett 

er relativt små. Borerigger og boreskip er imidlertid i aktivitet hele året 

på forskjellige boreoppdrag, og samlet sett gir boreaktiviteten et 

betydelig bidrag til de nasjonale utslippene, særlig av NOx. Vi ser det 

derfor som viktig at operatøren søker å minimere utslippene gjennom å 

velge borerigger og boreskip som gir det miljømessig beste alternativ 

for kraftgenerering og å holde høyt fokus på energieffektivitet i 

driftsperioden. 

og 

På grunn av kort varighet av boreoperasjonene er utslippene til luft fra 

de enkelte leteboringene isolert sett relativt små. Borerigger og boreskip 

er imidlertid i aktivitet hele året på forskjellige boreoppdrag, og samlet 

gir boreaktiviteten et betydelig bidrag til de nasjonale utslippene, særlig 

av NOx. Vi ser det derfor som viktig at operatørene søker å minimere 

utslippene gjennom å velge borerigger og boreskip som gir det 

miljømessig beste alternativ for kraftgenerering og å holde høyt fokus 

på energieffektivitet. 

Utdragene er svært like, men likevel ikke identiske. Og leseren vil oppdage at det andre 

tekstutdraget faktisk er identisk med teksten man finner i vedtaket som analyseres i denne 

oppgaven. Dette er selvfølgelig et resultat av Miljødirektoratets skribenters bruk av maler for 

vedtakstekster i tillegg til «standardtekster» som har en gyldighet i flere saker som har mye til 
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felles. Likevel kan vi se at det er klare forbindelser mellom de ulike vedtaksbrevene, og at de 

inngår i en tekstnorm som er spesifikk for Miljødirektoratets vedtakstekster, og vi kan anta at 

det er en form Miljødirektoratet ikke forlater uten videre. 

På den annen side finner vi altså publikum, som vi allerede har definert, og som utgjør en del 

tvingende omstendigheter i seg selv. Dette henger tett sammen med avsenderen, som i dette 

tilfellet er et statlig direktorat som opptrer som myndighetsutøver. Vi kan altså en posisjonering 

hvor Miljødirektoratet innehar en vesentlig mengde makt i det at de har mulighet til å avgjøre 

hvorvidt det for eksempel skal tillates å letebore i visse områder. Fredrik Engelstad (2005) 

skriver at slike maktforskjeller  

[…] betyr ulikhet i en sterkere forstand enn ulikhet i ressurser fordi den 

underlegne i relasjonen forventes å innrette seg etter den overlegnes 

ønsker […]. Hvis den underordnede adlyder motvillig, vil han […] 

kanskje bryte ut av den underlegne posisjonen. Alle maktforskjeller 

trenger derfor å rettferdiggjøres, fremhever Max Weber (1971). (s. 26) 

Denne maktposisjonen innebærer altså en del forpliktelser for redelighet og saklighet som man 

kan si opptrer parallelt med lovverket. Kanskje kan man til og med argumentere for at lovverket 

er en formalisering av disse forventningene. Disse forpliktelsene samsvarer, kan vi anta, med 

publikums forventninger om en viss formalitet og saklighet både når det gjelder form og 

innhold. Et brudd på disse forventningene kan derfor bli å regne som en nedvurdering av Miljø-

direktoratets posisjon, som vi kan anta at de ønsker å opprettholde. Dette sammenfaller igjen 

med det påtrengende problemet og intensjonaliteten jeg har påpekt i modelleseranalysen: at 

Miljødirektoratet må overbevise med gode og klare argumenter for sine avgjørelser, som her er 

i form av et vedtak. 

4.3 Retorisk strukturanalyse 

4.3.1 Retorikken i strukturen 

Nå har vi gjennom modelleseranalysen og kartleggingen av den retoriske situasjon identifisert 

noen egenskaper ved teksten. Vi har sett hvilke ulike modellesere teksten er skrevet for, og sett 

hvordan Miljødirektoratet har intendert at en mottaker skal motta teksten. I tillegg har vi kartlagt 

noen av beveggrunnene for at denne teksten i det hele tatt finnes, og hvilke omstendigheter som 
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er bestemmende for utformingen av den. Til sist har vi undersøkt hva slags publikum som kan 

la seg overbevise av denne teksten i en litt bredere forstand. 

Alle disse faktorene peker mot at Miljødirektoratets tekst har som formål å overbevise, og her 

kommer også retorikken inn i bildet. I dette kapittelet vil jeg undersøke hvordan denne retoriske 

intensjonaliteten viser seg i strukturen, det vil si hvordan teksten er bygget opp slik at den evner 

å overbevise leseren om at 1) vedtaket er riktig og fattet på et godt grunnlag, og 2) at Miljø-

direktoratet er en instans med berettiget makt og denne vedtaksteksten er med på å legitimere 

denne posisjonen. 

I dette kapittelet vil jeg gjennomgå den retoriske strukturanalysen jeg har gjort. Jeg vil gå i 

detalj der jeg finner særlig interessante relasjoner, der hvor det er vanskelig å bestemme 

relasjonstypene og jeg vil også sammenligne en rekke strukturer hvor man kan finne 

vurderinger, for å se hvordan disse skiller seg fra hverandre. Jeg vil derimot ikke gå i detalj i 

de passasjene hvor man finner en rekke saksopplysninger, hvor relasjonen dem imellom er 

preget av konjunksjoner, omstendigheter og utdypninger, med mindre det skulle være noen 

motsigelser eller noe kontraintuitivt ved disse strukturene. 

4.3.2 Den retoriske strukturen på et globalt nivå 

På det aller øverste nivået i strukturen – det globale nivået – ser vi at den retoriske strukturen 

er slik: 

 

Figur 6: Teksten på et globalt nivå 
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Brevet innledes av en ingress, deretter det jeg har valgt å kalle vedtaksteksten, og siden følger 

seks nummererte kapitler med varierende omfang. Kapittel 3, hvor vurderingene foregår, er 

absolutt lengst med 320 tekstsegmenter. Derfor er også dette kapittelet som er grundigst 

undersøkt i denne oppgaven. 

På det øverste nivået ser man at overskriften forbereder leseren på hva som skal komme, nemlig 

vedtaket om tillatelse. På nivået under dette fungerer ingressen naturlig nok som en oppsum-

mering av resten av brevet, og derfor befinner det seg også såpass høyt i hierarkiet. 

På nivået under ingressen kan man se at de ulike kapitlene fungerer som sidestilte konjunk-

sjoner, hvor vedtaksteksten, bakgrunnskapittelet, saksgangskapittelet og vurderingskapittelet 

utgjør et forløp på nivået under. Der kan man se at kapittel 1, 2 og 3 utgjør rettferdiggjørings-

satellitten til kjernen som er vedtaksteksten, og på et lavere nivå hvordan kapittel 1 og 2 relaterer 

til vurderingskapittelet med en omstendighetsrelasjon 

Kapitlene 4, 5 og 6 står som likestilte konjunksjoner på samme nivå som forløpet hvor man 

finner vedtaksteksten og kapitlene 1, 2, og 3. Det kan virke underlig at disse kapitlene er så høyt 

opp i hierarkiet, siden de verken inneholder særlig mye eller virker særlig relevante for teksten. 

Årsaken til at de har fått denne plasseringen er at de er en del av oppsummeringen i ingressen, 

i tillegg til at de egentlig ikke har en utdypende funksjon. Konjunksjonsforbindelsen må likevel 

sies å være svak, da det virker naturlig at de andre kapitlene har en mer sentral stilling enn disse 

tre siste.  

I det følgende vil jeg se nærmere på hvert og ett av disse kapitlene og se hvordan de er 

strukturert på et dypere nivå, og også hvordan denne struktureringen taler for de globale 

forbindelsene jeg har presentert her.  
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4.3.3 Analyse av ingressen (A1–10) 

 

Figur 7: Ingressens retoriske struktur, A1–10 

Kjernen i dette forløpet finner man på øverste nivå, og det er i dette segmentet Miljødirektoratet 

konstaterer at de gir tillatelse til Equinors prøveboring. Satellitten finner man i 2–9 som utdyper 

kjernen. Her presenteres en rekke enkeltopplysninger, og som det fremgår av strukturtreet er 

det fem konjunksjoner på nest øverste nivå som sammen utgjør utdypningen. Forløpet 4–7 er 

særlig utdypet, siden det er her de opplyser om at de ser det som nødvendig å stille krav til 

beredskap som går ut over hva Equinor skisserte i søknaden. Denne er godt utdypet på flere 

nivåer, hvor man ser at kravene til beredskap spesifiseres i 6–7.  

Siden dette er en oppsummering av den øvrige teksten i vedtaksbrevet, virker det også naturlig 

at strukturen består av likestilte konjunksjoner, som hver for seg viser til ulike steder i den 

senere teksten. Det kunne vært interessant å vise nøyaktig hvor de ulike konjunksjonen relaterte 

til i teksten, men dette er vanskelig å vise med RS-modellen. Om man hadde klart å gjøre dette, 

kunne dette kanskje påvist tekstforløp som forfatteren fant særlig viktige, og dette hadde 

dermed blitt synliggjort. 
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4.3.4 Analyse av vedtaksteksten (B1–18) 

 

Figur 8: Vedtakstekstens retoriske struktur, B1–18 

Som man ser på det globale nivået, er dette en meget sentral kjerne siden man kan se at mange 

andre forløp retter seg mot denne. Forløpet er i seg selv ganske enkelt strukturert, men man kan 

samtidig vite at det er svært utdypet av de andre kapitlene. På øverste nivå finner man at 

segment 1 relaterer til 2–18 med en omstendighetsrelasjon. På nivået under er segment 2 

kjernen, og det er her Miljødirektoratet formelt gir tillatelse til boring av brønnen, og forløpet 

3–18 utdyper denne. Utdypningsforløpet består av en rekke konjunksjoner, hvor noen har en 

dypere struktur og andre ikke. Til sammen utgjør utdypningen ytterligere opplysninger om hva 

tillatelsen innebærer, opplysninger om beredskap og konsekvenser for brudd på tillatelsen.  

Man kan tydelig se at dette strukturtreet er svært likt ingressens strukturtre, og man kan også se 

at innholdet også er svært sammenfallende. Ut over dette virker det naturlig at en slik tekst er 

strukturert på denne måten, da det på mange måter er kulminasjonen av alt stoffet som er 

behandlet på et lavere nivå i teksten. 
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4.3.5 Analyse av bakgrunnskapittelet (C1–32) 

 

Figur 9: Bakgrunnskapittelet, C1–32 

Dette kapittelet, 1 Bakgrunn, dreier seg om omstendighetene som ligger til grunn for 

vedtaksbrevet. Det vil si hvordan Equinor planlegger å bore, hvor det skal foregå og lignende. 

Den består hovedsakelig av konjunksjoner, det vil si likestilte faktaopplysninger. Men helt av-

slutningsvis virker det som om Miljødirektoratet kommer med en uventet vurdering, da det som 

eneste gang i dette forløpet forekommer en rettferdiggjøringsrelasjon. Denne finner man 

mellom satellitten 28–30 og kjernen i segment 31, og her ser man at Equinor argumenterer for 

hvorfor de mener at boringen «kan gjennomføres uten vesentlige konsekvenser for miljøet».   

Årsaken til dette «bruddet» i relasjonstyper kommer av at teksten, som for det meste er 

beskrivende, er en sammenfatning av Equinors søknad, og at den dermed viser til en tekst som 

ligger utenfor denne teksten.  Dette er problematisk å vise i RST-modellen, da man ikke kan 

vise denne forbindelsen med en oppsummeringsrelasjon siden den tenkte kjernen, som er selve 

søknaden, ikke kan vises i modellen. Siden det så tydelig er en søknad, kan man med dette 

argumentere for at overskriften kan bygges ut mer, slik at det tydelig kommer frem hva 

intensjonaliteten med denne teksten er. 
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4.3.6 Analyse av saksgangskapittelet (D1–97) 

 

Figur 10: Saksgangskapittelets retoriske struktur, D1–97 

På nest øverste nivå i strukturtreet ser man at forløpet består av tre konjunksjoner, hvor hver og 

en av disse har en dypere struktur.  

 

Figur 11: D2–13 

Den første konjunksjonen, forløpet 2–13, inneholder også en rekke konjunksjoner som be-

skriver saksgangen for denne saken. Strukturen er slik at den består av en rekke kjerner, med 

unntak av 7–8, som består av en kjerne og en satellitt med utdypningsrelasjon mellom seg, og 

12–13 hvor satellitten viser årsaksforholdet mellom dem med en ikke-intensjonell 
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årsaksrelasjon. Teksten virker med dette i all hovedsak beskrivende med denne typen 

relasjoner. 

De andre to konjunksjonene på et høyt nivå, forløpene 14–52 og 53–97, har på samme måte en 

struktur med utelukkende relasjonstyper som omstendighet, utdypning, konjunksjon, 

forberedelse, ikke-intensjonell årsak og intensjonell årsak. Disse to forløpene er i grunnen et 

slags spørsmål-svar-forløp, hvor Kystverket og Fiskeridirektoratet uttaler seg om søknaden i 

14– 52, og Equinor får kommentere uttalelsene i 53–97. 

Saksgangskapittelet inneholder også en form for meningsutveksling: Det er klar spørsmål/svar-

struktur mellom Fiskeridirektoratet, Kystverket og Equinor som ikke kommer klart frem i RS-

analysen, siden det ikke er noen relasjonstyper som umiddelbart svarer til denne funksjonen.  

4.3.7 Analyse av vurderingskapittelet (Ea–j) 

Vurderingskapittelet på et globalt nivå 

 

 

Figur 12: Vurderingskapittelets retoriske struktur på et globalt nivå, Ea–j 

På øverste nivå ser man overskriften som gjør leseren forberedt og mottakelig for teksten som 

finnes i kapittel tre, som tydelig dreier seg om Miljødirektoratets vurderinger og begrunnelse. 

Denne overskriften er relativt lang, så det å bestemme denne forbindelsen mellom segment 1 

og 2–10 er gjort med stor grad av sikkerhet. Jeg vil senere vise hvordan denne forbindelsen på 

et høyt nivå i hierarkiet setter føringer for teksten på et langt lavere nivå. 
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Kapittel 3.1 beskriver omstendighetene rundt det å gi en tillatelse, og den relaterer dermed til 

alle de andre underkapitlene i kapittel 3. På nivået under ser vi at kapittel 3.2–3.8 gir alle de 

vurderingene som utgjør omstendighetene rundt det å gi en samlet vurdering, og dermed har 

jeg bestemt relasjonstypen til å være omstendighet. Det kommer også tydelig frem av struktur-

treet at alle forløpene har en rettethet mot kapittel 3.9, noe som virker naturlig, siden dette blir 

å regne som en konklusjon. 

Forløpet 3–9 består av en satellitt i kapittel 3.2, som relaterer til kapittel 3.3–3.8 med en om-

stendighetsrelasjon. Dette er fordi dette underkapittelet gir informasjon om naturverdiene i 

området, noe som er sentralt for vurderingene i kapittel 3.3–3.8. Kjernen på dette nivået består 

av alle vurderingskapitlene. som er likestilte kjerner, og de er derfor bestemt som konjunksjon-

er. 

Analyse av 3.1 Utgangspunktet for vurderingen (Ea1–21) 

 

Figur 13: 3.1 Utgangspunktet for vurderingen, Ea1–21 

Dette underkapittelet dreier seg om de ulike lovene og forskriftene som ligger til grunn for 

Miljødirektoratets behandling av søknaden. Det kan diskuteres i hvilken grad overskriften 

«Utgangspunktet for vurderingen» er en treffende overskrift, men som det fremgår av struktur-

treet, er det en forberedelsesrelasjon mellom segment 1 og 2–21. Nå er det likevel vanskelig å 

presist anslå hvor dekkende en overskrift er for det kommende innholdet, men jeg vil påpeke at 

denne overskriften virker vid. Dette gjør jeg fordi det ikke er utelukket at for eksempel 

miljørisikoanalyser, beskrivelse av naturområdet og lignende kunne ha fått en plass under denne 
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overskriften. Som det fremkommer av teksten, skriver de kun om de ulike lovene og forskriftene 

som er relevante, noe som indikerer at overskriften kunne vært strammet inn enda mer.  

På nivået under ser man at forløpet består av fem sidestilte konjunksjoner, hvor noen er utdypet 

grundig, og andre ikke i det hele tatt. I det første konjunksjonsforløpet, 2–4, finner man et forløp 

som består av tre segmenter, hvor den første relaterer til kjernen i midten med en 

omstendighetsrelasjon, og den siste med en utdypning. Kjernen blir altså segment 3, som 

beskriver at Miljødirektoratet har vurdert «de forurensningsmessige ulempene ved tiltaket opp 

mot de fordelene og ulempene som tiltaket for øvrig vil medføre».  

Neste konjunksjonsforløp består av bare av et segment, 5, og opplyser om at noen prinsipper 

fra naturmangfoldloven også har blitt lagt til grunn, men dette forløpet er ikke utdypet.  

I neste forløp, 6–8, handler det om forvaltningsmålene i §§ 4 og 5. Her ser man at § 5 er utdypet 

på nivået under med et forløp bestående av to kjerner med en konjunksjonsforbindelse. Det 

fremkommer ikke av teksten hvorfor det er kun § 5 som er utdypet, men det kan virke noe 

ubalansert og umotivert å bare utdype den ene paragrafen man nevner. 

Neste forløp, 9–19, er mye mer omfattende enn de foregående, og som man kan se på et høyt 

nivå, er det kjernen i segment 9 som inngår i et forløp som blir utdypet av 10–18. I kjernen blir 

det opplyst at også HMS-forskriftene for petroleumsvirksomheten er lagt til grunn, og det er 

dette som utdypes og spesifiseres i 10–18. 

På nivået under ser vi at kjernen finnes i segment 10, som igjen blir utdypet 11–18. Det er 

innholdet i rammeforskriften som blir utdypet, og i kjernen ser vi at rammeforskriften § 11 

nevnes, og det er denne som blir utdypet i 11–18, hvor 11–13 dreier seg om den spesifikke 

paragrafen, og 15–18 dreier seg (antageligvis) om forskriften i sin helhet. Man kan også se i 

strukturtreet at 11–13 og 15–18 er strukturert på samme måte, med en omstendighetsrelasjon 

som retter seg mot en flerkjernekonstruksjon, som igjen blir utdypet av en satellitt på et lavere 

nivå. 

Det er nærliggende å tro at en slik gjenkjennbar og repetert struktur som dette kan ha en positiv 

effekt på leserens forståelse av teksten. 

I forløpet 20–21 dreier det seg om «overordnede rammer», og forløpet består av en kjerne i 

segment 20 som blir utdypet og spesifisert i segment 21.  
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Alt i alt ser man at de fleste konjunksjonene som er presentert i dette forløpet har en utdyp-

ningsrelasjon, noen står alene, og noen har både omstendighetsrelasjoner og utdypning på et 

lavere nivå. 

Analyse av 3.2 Om naturverdiene i området (Eb1–39) 

Dette avsnittet knytter seg til resten av vurderingskapittelet med en omstendighetsrelasjon, og 

det er kanskje derfor ingen vurderinger i dette forløpet Eb 1–39.. Det vi derimot ser er mange 

relasjoner som indikerer beskrivende tekst, nemlig utdypninger, omstendigheter og beskrivelser 

av årsakssammenhenger.  

På det øverste nivået i forløpet 1–39 ser vi at overskriften i segment 1 relaterer til 2–39 med en 

forberedelsesrelasjon, og som det fremkommer av overskriften skal det dreie seg om natur-

verdiene i området, altså ikke noen vurdering. På nivået under dette igjen ser man det er en lang 

rekke med forløp som relaterer til hverandre som sideordnede konjunksjoner, i og med at de å 

anse som likestilte kjerner. I det følgende vil jeg vise hvordan hver og en av disse er bygget 

opp. 

Det første sideordnede forløpet, 2–6, dreier seg om hvor Stålull-feltet er lokalisert, og hvilke 

forvaltningsplaner som derfor gjelder for dette prosjektet. På nivået under ser man at det opp-

lyses om hvor Stålull-feltet ligger i forløpet 2–3, hvor segment 2 blir utdypet av segment 3. 

Dette forløpet, 2–3, relaterer så til forløpet 4–6 med en ikke-intensjonell årsaksrelasjon, noe 

som kan virke litt underlig. Men når man leser forløpet 4–6, er det ordet «dermed» i segment 4 

som bestemmer at det er en årsakssammenheng. I forløpet 4–6 ser man at 4 retter seg mot 5–6 

med en omstendighetsrelasjon, hvor 5–6 er to sideordnede konjunksjoner, hvor den første 

spesifiserer forvaltningsplanen og den andre spesifiserer forvaltningsplanen for «influens-

området» utdypet i segment 6. 

Dette forløpet, 8–11, dreier seg om fisk. Man finner kjernen i segment 8, som igjen er utdypet 

av 9–11, som på et lavere nivå består av to konjunksjoner i 10 og 11, hvor segment 9 gir 

omstendighetene for disse. Til sammen utgjør 9–11 et forløp som utdyper 8. 

Dette forløpet, 12–17, dreier seg om sjøfugl i tilbakegang. Det første segmentet, 12, inngår i et 

forløp som blir utdypet av 13–17. På et lavere nivå består 13–17 av hele fem segmenter som 

relaterer til hverandre som konjunksjoner, hvor alle sammen hver for seg dreier seg om be-

standssituasjonen for ulike fuglearter. 
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Figur 14: Eb1–39 
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Forløpet 18–19 er et kort forløp som dreier seg om sjøpattedyr. Man finner den overordnede 

kjernen i segment 18, og denne blir utdypet av 19 hvor det blir ramset opp alle ulike eksempler 

på sjøpattedyr. 

Forløpet 20–21 dreier seg om varmere vann og hvilke konsekvenser det har for livet i havet. 

Man kan se at segment 21 er et resultat 20, altså at det blir flere arter i området på grunn av 

varmere vann.  

Forløpet 22–34 er svært langt, og inneholder en rekke underforløp. Forløpet består i det hele 

tatt av svært mange konjunksjoner, hvor en del av disse blir utdypet på et enda lavere nivå. Man 

kan altså se at det samme mønsteret går igjen på de ulike nivåene, hvor man finner en kjerne 

utdypet av en satellitt, hvor satellitten på et lavere nivå har samme oppbygning.   

I strukturen man ser her, ser man at 22–33 blir utdypet av segment 34. Forbindelsen her er noe 

uklar, og det er tvil om dette er riktig. Årsaken til dette er at det er usikkert hva et «prioritert 

område» betyr. Som analytiker antar jeg at det gjelder områdene som nevnes i segment 22, men 

det kan være at dette er feil.  

Om man ser på nivået under dette, ser man at 22–33 blir utdypet av 24–33: Forløpet 22–23 

lister opp «særlige verdifulle og sårbare områder», og 24–33 er satellitten hvor hvert og ett av 

disse områdene blir beskrevet. Forløpet 22–23 består, på et lavere nivå, av en kjerne med opp-

listingen som allerede er nevnt, og utdypningen i 23 viser til plasseringen av «kystsonen» som 

nevnes i segment 22. Forløpet 24–33 består av seks konjunksjoner, hvorav tre av disse har et 

forløp som inneholder en utdypning på et lavere nivå. 

Forløpet 35–36 har også vært vanskelig å bestemme. På den ene siden kan den virke som en 

utdypning av listen med verdifulle områder nevnt i segment 22, men på den annen side er det 

ordene «i tillegg til» som kan gi et inntrykk av at det er en sideordning av segmentene. Derfor 

har jeg under tvil plassert dette forløpet som en konjunksjonsforløp, likestilt med 22–34. Pro-

blemet med å bestemme relasjonstypene og strukturen her kan tyde på at dette er noe som må 

undersøkes videre. Umiddelbart kan det virke som om det er et større behov for klarere tolk-

ningsrammer her, og dette kan kanskje løses ved hjelp av mellomoverskrifter. 
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Dette forløpet, 37–38, dreier seg om sannsynligheten for stranding av olje ved en «dimensjon-

erende utblåsning» Segment 37 dreier seg om ett område, og segment 38 dreier seg om et annet, 

så det virker naturlig at dette forløpet består av to likestilte konjunksjoner. 

Segment 39 er det eneste forløpet på dette nivået i denne avgrensede teksten som består av kun 

ett segment, og det er derfor ingen videre struktur på et lavere nivå. Forløpet skiller seg også 

innholdsmessig fra de andre, siden den opplyser om hva Equinor ikke har gitt opplysninger om, 

nemlig forekomst av koraller, svamper og lignende. Derfor virker også dette forløpet litt på 

siden av de andre, og i mangel på noe bedre blir den plasser likestilt med de andre forløpene på 

dette nivået – altså som en konjunksjon. 
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Analyse av kapittel 3.3 Vurdering av prinsippene i naturmangfoldloven (Ec1–

13) 

 

Figur 15: 3.3 Vurdering av prinsippene i naturmangfoldloven, Ec1–13 
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Dette forløpet, 1–13, består av to forløp på et lavere nivå i hierarkiet, hvor overskriften i seg-

ment 1 forbereder leseren for hva som skal komme med en forberedelsesrelasjon som retter seg 

mot begge disse forløpene; her skal Miljødirektoratet vurdere prinsippene i naturmang-

foldloven. Av strukturtreet blir det tydelig at det er to vurderinger det er snakk om. Den første 

vurderingen finner man i forløpet 2–4, og den andre finner man i 5–3. Disse to forløpene er 

bundet sammen med en konjunksjonsrelasjon, og forbindelsen mellom disse forløpene finner 

vi i ordet «også» i segment 5 som viser til det forrige forløpet.  

La oss se nærmere på de to undervurderingene: 

Vurdering 1 (Ec2–4) 

 

Figur 16: Ec2–4 

Segment 2 retter seg mot kjernen i 3 med en omstendighetsrelasjon, og gir leseren et rammeverk 

for å forstå kjernen. I dette tilfellet vil det si at Miljødirektoratet bygger sin vurdering på 

«eksisterende og framlagt informasjon», som gjør at de kan konstatere at «kunnskapsgrunnlaget 

er tilstrekkelig». Deretter ser vi at det segment 4 kommer med utfyllende opplysninger om den 

informasjonen Miljødirektoratet bygger vurderingen på, og dermed knytter 4 seg mot forløpet 

2–3 med en utdypningsrelasjon hvor satellitten spesifiserer det generelle utsagnet i kjernen. 

Denne vurderingen må sies å være rimelig implisitt og lukket, for den viser til andre dokumenter 

utenfor teksten, uten å si noe særlig om omfanget av disse. Som leser kan man ikke riktig selv 

forstå vurderingen fordi det er så lite konkret. Om de eksplisitt hadde skrevet at det eksisterer 

store mengder med informasjon om naturverdiene i området, blant annet i dokument x og 
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dokument y, noe som gjør at de mener at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig, ville nok det gitt 

en økt forståelse for bakgrunnen til deres konklusjon. 

Vurdering 2 (Ec5–13) 

 

Figur 17: Ec5–13 

Forløpet 5–6 fungerer består av kjernen 5, som blir utdypet av 6. Dette ser ut til å være en 

utdypning, men kanskje kan man også se at satellitten er årsaken til handlingen i kjernen. Dette 

forløpet fungerer så som en forberedelse for hva som skal komme i de påfølgende forløpene, 

5–13, nemlig en vurdering av «samlet belastning».  

Forløpet 7–9 har her blitt plassert med en bevisrelasjon som retter seg mot konklusjonen i 

segment 10. Det er ikke selvsagt at det skulle være en bevisrelasjon, og grunnen til dette krever 

en nærmere forklaring. For det første kan man stille spørsmål ved hva som skal bevises i 

segment 7–10, nemlig hva «den samlede belastningen» innebærer. Om man ser nærmere på 

forløpet 7–9, ser man at Miljødirektoratet ikke har kjennskap til at det forekommer regulære 

utslipp fra andre kilder, og derfor vurderer de det til at den samlede belastningen er akseptabel. 

Da blir det nærliggende å undre seg over hvordan Miljødirektoratet har vurdert utslippene fra 

Stålull i sammenheng med den samlede belastningen, men det gjøres ikke her. Er utslippene fra 

det det søkes om utelukket fra denne vurderingen? Derfor virker dette «beviset» haltende fordi 

det ser ut til at et viktig moment er utelatt. 
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Enda mer forvirrende blir det da når man ser segment 11 som utdyper kjernen med at «[m]iljø-

vurderingene som ligger til grunn for dette er nærmere omtalt nedenfor». For konkluderte ikke 

Miljødirektoratet nettopp med at de vurderte den samlede belastningen til å være akseptabel, 

fordi de ikke kjente til at det var planlagt regulære utslipp i området? «Dette» i segment 11 

referer til konklusjonen, men tar ikke hensyn til vurderingen de har beskrevet i forløpet 7–8, og 

dermed blir det tilsynelatende to ulike vurderinger som Miljødirektoratet har gjort. I tillegg er 

henvisningen i segment 11 til vurderingene omtalt nedenfor ikke særlig presis, og derfor blir 

det også vanskelig å forstå relasjonen den har til de andre forløpene. Det er en utdypning, men 

det blir vanskelig å konkludere med hvordan den utdyper. Det blir nærliggende å tro at segment 

11 relaterer til det fraværende momentet, som tidligere er nevnt, som vurderer at utslippene fra 

Stålull er akseptable. 

Sammenligning av de to vurderingene 

Det er åpenbart at det er store forskjeller mellom disse to forløpene. Det mest iøynefallende er 

selvfølgelig at den første er mye mindre av omfang enn den neste. De to vurderingene skiller 

seg også fra hverandre på strukturelt plan, hvor den andre vurderingen har en mye mer kom-

pleks oppbygging i forhold til den første.  

Vi kan se at den første vurderingen kun består av en omstendighetsrelasjon som retter seg mot 

kjernen, og til sist en utdypning som retter seg mot forløpet 2–3. Den andre vurderingen er 

derimot bygget opp av langt flere typer relasjoner, blant annet betingelse, bevis og ikke--

intensjonelt resultat. Denne vurderingene virker også sterkere enn den første særlig på grunn av 

bevisrelasjonen. Som leser kunne man også forvente at Miljødirektoratet la frem hvordan disse 

vurderingene har blitt gjort, og i dette er også vurdering 2 bedre selv om det som tidligere nevnt 

mangler noen momenter i vurderingen. 
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Analyse av 3.4 Bruk og utslipp av kjemikalier (Ed1–59) 

 

Figur 18: 3.4 på et globalt nivå, Ed1–59 

På et globalt nivå kan man se at dette underkapittelet er strukturert som en liste av vurderings-

forløp, hvor alle forløpene er utsatt for en satellitt som sier noe om omstendighetene rundt 

vurderingene. Forløpet 2–8 setter omstendighetene for vurderingene ved at tekstforløpet på et 

lokalt nivå inneholder kriteriene for vurderingene, lovhjemlene for å gi vurderingen, og et krav 

som gjelder for alle kjemikalietypene. Men som vi skal se, er det organiseringen av disse mom-

entene som kan virke forvirrende på et lokalt nivå. 

 

Figur 19: Ed2–8 
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Forløpet 2–8 setter premissene for vurderingene i 9–59 med lovhjemler og kriterier for tillatelse 

til utslipp. Men som det fremgår av strukturtreet er det forbindelser mellom forløpene som 

«hopper over» andre forløp. 2–3 og 7–8 har det til felles at de begge setter kriterier for ut-

slippene, men de er plassert henholdsvis først og sist i forløpet 1–8. Mellom disse forløpene 

finner vi et krav om å bruke alternative kjemikalier som forurenser mindre, og i forløpet 6 viser 

lovhjemmelen for tillatelsen. Det er med andre ord mye som foregår i denne teksten, og man 

blir ikke særlig hjulpet av overskriften i segment 1 som retter seg mot hele forløpet 2–59, ikke 

bare til den første teksten. Intensjonen med teksten blir vanskelig å overskue, særlig fordi den 

virker svakt organisert. I tillegg mangler det en mellomoverskrift som kunne gitt rammene for 

teksten gjennom for eksempel en omstendighetsrelasjon.  

Dominoeffekt av uklarhet? 

I og med at dette forløpet, 2–8, også tilsynelatende knytter seg til de andre forløpene med en 

omstendighetsrelasjon, kan det hende at det blir en dominoeffekt av uklarhet. Det burde være 

nærliggende å tro at om rammene for de ulike vurderingene vil gjøre leseren bedre i stand til å 

tolke de ulike vurderingene, og med uklare rammer kan man forestille seg at leseren har lettere 

for å misforstå vurderingene av de ulike kjemikaliene. 

Et forløp kan tilsynelatende ha flere relasjoner samtidig på flere nivåer i hierarkiet 

Samtidig kan det virke for lettvint å bestemme at forløpet 2–8 kun relaterer til hele forløpet 9–

59 på et såpass høyt nivå. Om man ser nærmere på forløpet 2–3, kan man se at dette forløpet 

ikke relaterer til hele 9–59, men mer spesifikt mot kjemikaliekategoriene svart, rød og gul. Dette 

kan vise til et dimensjon ved retorisk strukturteori som både kan være en styrke og svakhet. For 

det første må man som analytiker ta et valg når man bestemmer de ulike relasjonene, og når 

man da har gjort det slik at 2–8 relaterer til 9–59 på et overordnet nivå forsvinner noe av tekstens 

kompleksitet i analysen. For forløpet 2–8 relaterer jo egentlig til forløpene 9–11, 12–9 og 

kanskje 20–29. (Grunnen til at relasjonen til 20–29 er usikker er fordi teksten ikke utdyper hva 

«underkategori 3» er, og det er derfor usikkert om vurderingen av stoffer i gul kategori også 

innbefatter denne underkategorien.) Men dette kommer ikke tydelig frem, fordi 2–3 blir «slukt» 

av forløpet 2–8. 
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Figur 20: Visualisering av hvordan segment 2–8 og 2–3 inngår i et forløp på flere nivåer samtidig 

Om man så likevel markerer disse relasjonene, viser det seg tydelig at dette også er en struktur 

som kan virke rotete, og derfor kan dette «problemet» med metoden være en fordel i 

revideringsarbeid. I og med at 2–3 så tydelig ikke relaterer til 30–59, bør man kanskje om-

strukturere teksten slik at man slipper denne usikkerheten, eventuelt at man «baker» disse 

vurderingskriteriene inn i hvert enkelt vurderingsforløp der det er relevant. 

Sammenligning av de retoriske strukturene i 9–59 

Når det gjelder vurderingene som blir gjort i forløpene 9–11, 12–19, 20–29, 30–38 39–51 og 

52–29, kunne man kanskje tro at den retoriske struktureringen vil inneholde noen av de samme 

relasjonene, og en lignende oppbygging på noen nivåer. Kanskje vil et «vurderingsmønster» 

som er gjentagende gi leseren en oppskrift på lesemåten og dermed også øke forståelsen. Det 

er derfor interessant å se nærmere på hvordan de ulike vurderingene er strukturert, om det finnes 

noen likheter, og om det er noen strukturer som er mer velegnede enn andre. La oss først se på 

de ulike vurderingene enkeltvis. 
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Analyse av 3.4.1 Stoff i svart kategori (Ed9–11) 

 

Figur 21: 3.4.1 Stoff i svart kategori, Ed9–11 

Dette forløpet er meget kort, og kanskje derfor heller ikke representativ for vurderings-

strukturen. Som det fremkommer av segment 10, har ikke Equinor søkt om utslipp av stoff i 

svart kategori. Underforstått har ikke Miljødirektoratet vurdert utslipp av denne kategorien 

kjemikalier. Likestilt med segment 10 finner man segment 11, som egentlig er en henvisning 

til forløpet 52–59, altså et langt sprang gjennom andre forløp. Nå kan det godt hende at et sånt 

sprang er uproblematisk, og det belyser også en manglende relasjonstype i RS-teorien, nemlig 

henvisningen, så det er kanskje mer interessant å se hvordan dette segmentet havnet her. 

Vi kan se at de to segmentene 10 og 11 er bundet sammen med en konjunksjonsrelasjon, noe 

som vil si at de er begge likestilt som kjerner. På nivået over finner vi mellomoverskriften 3.4.1 

Stoff i svart kategori, som har en klar forberedende relasjon. Årsaken til denne klare relasjonen 

kan bunne i at overskriften er relativt vid, og med det menes at den er såpass åpen at både 

opplysningen om at Equinor ikke har søkt om utslipp og henvisningen til et annet forløp kan 

falle inn under denne overskriften. For begge dreier seg jo for så vidt om Stoff i svart kategori 

og svarer derfor på sett og vis til overskriften. Hadde derimot vært mer presis, ville overskriften 

hatt en løsere tilknytning til de to forløpene.  

Samtidig kan forløpets vaghet problematisere hvordan forløpet 2–8 relaterer til 9–11, for det er 

jo lite som blir relevant av kriterier og krav når 9–11 handler om at det ikke er søkt om utslipp. 

Denne relasjonen på et høyere nivå blir derfor mindre sterk på grunn av vagheten på et lavere 

nivå. 
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Analyse av 3.4.2 Stoff i rød kategori (Ed12–19) 

 

Figur 22: 3.4.2 Stoff i rød kategori, Ed12–19 

Som det fremgår av strukturtreet, er det to hovedforløp på et høyt nivå, forløpet 15–18 og for-

løpet 19. La oss se på det første forløpet først. Det er tydelig at forløpene retter seg mot og 

relaterer til kjernen i segment 17, hvor det opplyses om hvor mye Equinor har søkt om å slippe 

ut. Forløpet 13–14 gir omstendighetene rundt dette, ved å si noe om egenskapene til stoffer i 

rød kategori, og at Equinor i utgangspunktet ikke har planlagt bruk av kjemikalier i denne farge-

kategorien. Forløpet 15–16 viser hvorfor Equinor likevel har søkt om bruk, og segment 18 er 

en utdypning av hva Equinor har søkt om.  

Når det gjelder det andre forløpet på samme nivå, segment 19, ser man at dette i likhet med 

segment 11 er en henvisning til et andre steder i teksten, med den forskjell at denne henvis-

ningen er mindre presis. 

Begge disse forløpene dreier seg løselig om stoffer i rød kategori, og dermed fungerer over-

skriften i segment 12 som en forberedelse til forløpene. Dette er sammenfallende med analysen 

av forløpet 9–11, hvor vagheten i overskriften skapte den sterke og klare relasjonen. Dette kan 

tilsynelatende virke som en grei strukturering, men om man ser hvordan andre forløp relaterer 

til 12–19, blir det vanskeligere å se relasjonen. Forløpet 2–8 som relaterer til 9–11 på et høyere 

nivå med en omstendighetsrelasjon, legger til grunn at det skal foregå en vurdering av Equinors 

søknad om bruk og utslipp. Men det viser seg at rød kategori-forløpet knapt inneholder en 

vurdering, og heller ingen konklusjon. Denne usikre relasjonen mellom 2–8 og 12–19 kan 

derfor indikere at det enten er innholdsmessige eller strukturelle problemer i teksten. i dette 
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tilfellet kan det virke som om hovedproblemet ligger i den manglende vurderingen og 

konklusjonen om hvorvidt Equinor får bruke og slippe ut kjemikaliene de har søkt om, og slik 

12–18 står virker den snarere som en gjengivelse av en søknad. 

Analyse av 3.4.3 Stoff i gul kategori (Ed20–29) 

 

Figur 23: 3.4.3 Stoff i gul kategori, Ed20–29 

I dette forløpet, 10–29, kan man se at alle underforløpene retter seg mot segment 28, konklu-

sjonen, hvor Miljødirektoratet gir tillatelse til bruk og utslipp av stoff i gul kategori. Man kan 

se forløpet før konklusjonen, 21–27, relaterer til konklusjonen med en rettferdiggjørings-

relasjon, en relasjonstype man kan si kan være å forvente i slike vurderende og konkluderende 

tekster.  

Forløpet som rettferdiggjør konklusjonen er igjen bygget opp av en rekke forløp som gir bak-

grunnen for søknaden. I 21–22 presenteres stoffer i gul kategoris egenskaper, i 23–24 får man 

vite hva Equinor har søkt om og at det ikke forventes å ha konsekvenser for miljøet. Disse to 

forløpene legger Miljødirektoratet til grunn i 26–27, noe som samlet sett blir rettferdiggjøringen 

for konklusjonen. Konklusjonen har også en satellitt som retter seg mot konklusjonen med en 

utdypningsrelasjon, som sier at mengde brukt og sluppet ut skal minimeres (segment 29). 

Hele forløpet samsvarer også godt med både overskriften i segment 20, som også kunne vært 

mer presis uten at det hadde hatt noen negative konsekvenser, og med rammene gitt i forløpet 

2–8. Forløpet kvitterer ut både miljøbelastning og nødvendigheten for bedriften. Denne 

vurderingsstrukturen virker derfor å fungere godt, da den er relativt åpen og klar. 
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Analyse av 3.4.4 Stoff i grønn kategori (Ed30–38) 

 

Figur 24: 3.4.4 Stoff i grønn kategori Ed30–38 

De ulike forløpene i dette avsnittet retter seg mot segment 37, hvor de konkluderer med at de 

tillater Equinor å bruke og slippe ut kjemikalier med stoffer i grønn kategori. Forløpene som 

ligger forut for denne konklusjonen er av både bevis- og rettferdiggjøringsrelasjonstyper, noe 

som må sies å være forventet i en slik vurdering. 

Forløpet 31–36 er i sin helhet knyttet til konklusjonen med en rettferdiggjøringsrelasjon, og den 

består av mange forløp på et lavere nivå. I forløpet 31–32 beskrives stoff i grønn kategori med 

en utdypningssatellitt, før dette forløpet retter seg mot opplysningen om hva Equinor har søkt 

om i segment 33. Dette forløpet, 33, blir så igjen utdypet av 34–35 som spesifiserer innholdet 

av de kjemiske stoffene. Til sammen utgjør disse underforløpene til forløpet 31–35, som 

fungerer som en bevisrelasjon for kjernen i segment 36. 

Denne struktureringen virker svært grundig, med bevisrelasjonen og rettferdiggjøringen, som 

virker forberedt med bakgrunnsrelasjoner og den er også utdypet godt. Segment 37 blir også 

utdypet av 38, som viser at det ikke er fastsatt utslippsgrenser. Denne forbindelsen virker svak, 

fordi det er usikkert hvem som ikke har fastsatt disse grensene. Om det er et resultat av Miljø-

direktoratets vurderinger, stiller også relasjonstypen sterkere. Men om dette er en opplysning 

av mer allmenn karakter, vil dette kanskje tyde på at den heller burde ha en plass i bakgrunns-

forløpene. 
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Analyse av 3.4.5 Oljebaserte borevæsker (Ed39–51) 

 

Figur 25: 3.4.5 Oljebaserte borevæsker, Ed39–51 

Denne vurderingen av bruken av oljebaserte borevæsker er lang og foregår på mange nivåer. 

Grovt sett kan man se at forløpet 43–45 fungerer som faktagrunnlaget som rettferdiggjør 

Equinors vurdering i 46. Forløpet 47–48 utdyper konklusjonen ved å konkretiserer innholdet i 

de oljebaserte borevæskene. Etter dette blir hele forløpet 43–48 knyttet til Miljødirektoratets 

vurdering i 49–50, og deretter blir hele forløpet 43–50 knyttet til konklusjonen i segment 51 

med en rettferdiggjøringsrelasjon.  

Denne strukturen virker grundig, da den skiller tydelig mellom de ulike stemmene. Det er 

tydelig at deres vurdering hviler tungt, om ikke helt og holdent, på Equinors opplysninger og 

vurderinger. Men om vi løfter blikket til et høyere nivå hvor Miljødirektoratet lister opp 

kriteriene, ser vi at de vurderer hvorvidt det «foreligger tungtveiende tekniske eller sikker-

hetsmessige grunner» (segment 2–3), og også «operatørenes vurderinger av mulige miljø-

effekter etter utslipp av de ulike kjemikaliene både med hensyn til mengde, tid og sted for 

utslipp.» (segment 7–8). Her ser vi at de har vurdert det første kriteriet om tekniske og sikker-

hetsmessige grunner, men at operatørens vurderinger av miljøeffekter ikke er kommet med. 

Man kan si at teksten har forpliktet seg til disse vurderingskriteriene i 2–3 og 7–8, og at 2–8 

derfor bør fungere som en omstendighetsrelasjon til forløpet 9–59. Men når man så ser at disse 

forpliktelsene ikke fylles opp kan det også tenkes at relasjonen mellom disse forløpene svekkes.  
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Analyse av 3.4.6 Kjemikalier i lukkede system (Ed52–59) 

 

Figur 26: 3.4.6 Kjemikalier i lukkede system, Ed52–59 

Strukturen for denne vurderingen av bruk av kjemikalier i lukkede system er tilsynelatende lik 

den foregående i det at det er en del faktaopplysninger i forkant av Miljødirektoratets vurdering 

og konklusjon, men samtidig er det noen meget store forskjeller. Man kan se at fakta-

opplysningene som fremkommer i 53–55 gir bakgrunnen, og man blir presentert for hva 

Equinor har søkt om i segment 56, som blir utdypet med opplysninger om at det ikke vil være 

utslipp til sjøen av disse stoffene i segment 54. Men tilknytningen til deres vurdering og 

konklusjon må sies å være av lav grad, fordi de i segment 58 «anser at bruken av kjemikalier i 

lukkede system er nødvendig [...]», men de foregående forløpene sier ingenting om denne nød-

vendigheten. Forløpet 53–57 knytter seg derfor mot 53 med en omstendighetsrelasjon, men det 

er en svak relasjon siden den egentlig ikke sier så mye om omstendighetene eller bidrar til å 

danne tolkningsrammer for leseren. Man ser også at 58 knytter seg til konklusjonen i 59 med 

en rettferdiggjøringsrelasjon, men sammenhengen mellom de foregående forløpene og 

vurderingen og konklusjonen er svak – om ikke fraværende. Avsnittet inneholder mye fakta, 

men strukturen virker tilfeldig, og faktagrunnlaget knyttes ikke til vurderingen, og dermed det 

ikke leseren stort. På bakgrunn av dette må det sies at foregående strukturmodell virker sterkere 
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enn denne, men ved å se på kriteriene som er listet opp på et høyere nivå, bør det være mulig å 

konstruere en struktur som ville fungert bedre. 

Analyse av 3.5 Utslipp til sjø av borekaks (Ee1–9) 

 

Figur 27: 3.5 Utslipp til sjø av borekaks, Ee1–9 

Dette avsnittet, 1–9, har en forberedelsesrelasjon mellom kjernen i 2–9 og satellitten i 1. Dette 

er naturlig, siden det er mellomoverskriften som retter seg mot teksten. På nivået under dette er 

det en satellitt som kommer i forkant av kjernen 3–9 med en omstendighetsrelasjon. Satellitten 

opplyser om hvilket lovverk som gjelder, og setter dermed rammen for tolkningen av forløpet 

3–9. 

På nivået under dette igjen finner man at satellitten er hele 3–8 som retter seg mot kjernen i 

segment 9 med en rettferdiggjøringsrelasjon.  Denne satellitten består, på et lavere nivå, av en 

rekke faktaopplysninger relatert til borekaks, som består av tre sidestilte konjunksjoner, som 

utgjør satellitten 3–7. Denne satellitten retter seg mot kjernen i segment 8 med en bevisrelasjon, 

hvor de tre konjunksjonene utgjør bevismaterialet, som er opplysninger om nedslamming, ulike 

typer borevæske og at det ikke er påvist sårbar bunnfauna i området. 

Som med de andre vurderingsforløpene virker det rimelig at de inneholder relasjonstyper av 

bevis og rettferdiggjøring, og man kan anta at vurderingene virker solid når dette er inkludert. 
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Analyse av 3.6 Utslipp av oljeholdig vann (Eg1–2) 

 

Figur 28: 3.6 Utslipp av oljeholdig vann, Eg1–2 

Dette forløpet skiller seg helt klart fra de andre forløpene på samme nivå, i og med at det er så 

kort. Som det fremkommer av strukturtreet, er det kun en kjerne som har en satellitt forut for 

seg med en forberedelsesrelasjon. At omfanget av dette forløpet er såpass lite kan kanskje tyde 

på at det er feilplassert, fordi det ikke er noen vurdering her, men snarere en opplysning om at 

Miljødirektoratet ikke har noen grunn til å vurdere. Kanskje kunne dette avsnittet blitt plassert 

et annet sted, formet som en enkelt setning. 

Analyse av 3.7 Kraftgenerering (Eh2–12) 

 

Figur 29: 3.7 Kraftgenerering, Eh2–12 

Dette vurderingsavsnittet, som dreier seg om utslipp til luft, har en ganske avansert struktur, 

noe som blir tydelig når man ser på alle de ulike relasjonstypene som forekommer i en tekst på 

bare 12 segmenter. På nest øverste nivå finner man at satellitten i 2–4 relaterer til kjernen i 5–

12 med en omstendighetsrelasjon. Denne satellitten som utgjør omstendighetene, er på et lavere 
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nivå strukturert som en kjerne som er utdypet av to konjunksjoner, 3–4. I dette forløpet blir det 

avklart hva Equinor har søkt om, og utdypningen opplyser om mengde drivstoff per døgn og 

hvor lang tid riggen skal være i drift. 

I forløpet 5–12 er kjernen plassert i segment 10, og denne kjernen har to satellitter rettet mot 

seg. Den første satellitten består av segment 5–9 og relaterer til segment 10 med en rettferdig-

gjøringsrelasjon. Denne rettferdiggjøringsrelasjonen består av et forløp på et lavere nivå, som 

har kjernen i segment 8, og denne kjernen er omkranset av en løsningsrelasjon og en middel-

relasjon. Satellitten som presenterer problemet som løses i kjernen består av et forløp 5–7, som 

igjen består av en kjerne og en satellitt med en omstendighetsrelasjon mellom seg på nivået 

under, og hvor kjernen i 7 har satellitten i 6 som forklaring på årsaken til at boreaktiviteten gir 

betydelig bidrag til de nasjonale utslippene. Til sammen utgjør altså 5–7 et problem, som virker 

grundig beskrevet med omstendigheter og årsaksforhold. Løsningen finner man i 5–9, og det er 

på bakgrunn av dette at Miljødirektoratet rettferdiggjør tillatelsen til utslipp i segment 10. 

Som tidligere nevnt er også denne kjernen utdypet av 11–12. Denne utdypningen er på et lavere 

nivå en presentasjon av et problem i 11, som blir løst 12, og relasjonstypen er derfor bestemt til 

å være en løsningsrelasjon. 

Dette avsnittet virker å ha en solid struktur, og den skiller seg fra andre vurderinger ved at 

rettferdiggjøringsforløpet ikke består av forløp med bevisrelasjoner på et lavere nivå, men her 

er strukturen slik et problem blir presentert med årsaksforhold og løsning, og dette virker også 

å være en oppbygging som kan fungere godt. 

På den annen side kan det tenkes at denne teksten er en tekst som brukes til å forsvare hvilke 

mengder utslipp til luft som helst, i og med at omstendigheten i 2–4 ikke egentlig blir behandlet 

i 5–12. Dette er selvsagt synlig uavhengig av strukturtreet, men det er påfallende at en modell 

som dette ikke egentlig klarer å fange opp dette. Årsaken ligger nok i at når en relasjonstype er 

bestemt, er det ingenting som viser hvilken grad av sikkerhet denne relasjonen i forløpet har. 

Om man på noen måte kunne gradere tvilen i bestemmelsen av de ulike relasjonene, kunne man 

kanskje brukt det som et utgangspunkt for å gjøre revideringer med hjelp av andre metoder. 

  



58 

 

Analyse av 3.8 Akutt forurensning (Ei1–148) 

 

Figur 30: 3.8 Akutt forurensing, Ei1–148 

I vurderingskapittelet finner vi også underkapittelet 3.8 Akutt forurensing. Kapittelet tar for seg 

alt som har å gjøre med forurensing og beredskapsplaner, men i motsetning til de foregående 

underkapitlene, er det ikke like klart hva det er Miljødirektoratet vurderer. Dette gjelder særlig 

3.8.1 og 3.8.2, for i 3.8.4 settes det klare krav for etablering av beredskap. 

La oss se på det første underkapittelet, 3.8.1. først. 

Analyse av 3.8.1 Generelle krav som følger av HMS-forskriftene (Ei2–10) 

 

Figur 31: 3.8.1 Generelle krav som følger av HMS-forskriftene, Ei2–10 
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Dette avsnittet har en ganske enkel struktur. Overskriften i segment (1) er lengre enn mange 

andre overskrifter, og gir også et gode og stramme tolkningsrammer. Teksten er en gjengivelse 

av krav som stilles ut i fra lovverket, og inneholder noen utdypninger av disse. Vi ser også at et 

av kravene er særlig omstendelig utdypet, nemlig forløpet 6–9 som utdyper omstendighetene 

rundt det å ha tilstrekkelig beredskap.  

Om man ser høyere i hierarkiet, kan man se at dette underkapittelet ligger under rammene av 

vurderinger, men som man kan se er det ingen vurderinger her. Denne oppramsingen av krav 

kan derfor virke noe malplassert, og det er vanskelig å se at den har særlig sterk tilknytning til 

denne forbindelsen på et langt høyere nivå Det er nærliggende å tenke at det kan være forvir-

rende å lese denne teksten når man som leser antageligvis er innstilt på å finne Miljø-

direktoratets vurderinger. Man ser også at hierarkisk ligger dette forløpet på samme nivå som 

11–108 og 110–148, og dette forløpet relaterer seg ikke til disse andre forløpene med noe annet 

enn som en likestilt konjunksjon, og derfor ser man at forløpet ikke har noen ytterligere retorisk 

funksjon enn å informere leseren om de generelle kravene.  

Analyse av 3.8.2 Miljørisiko (Ei11–108) 

 

Figur 32: 3.8.2 Miljørisiko, Ei11–108 

Som det fremkommer av strukturtreet, er overskriften 3.8.2 Miljørisiko en ramme for fire andre 

underkapitler. Det har åpenbart skjedd en liten feil i skrivingen av dette kapittelet, for som man 

kan se har det blitt noe kluss med kapittelnummereringen. Vi ser nærmere på det første under-

kapittelet 3.8.2.1 Utblåsningsrater og varigheter. 
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Analyse av 3.8.2.1 Utblåsningsrater og varigheter (Ei12–38) 

 

Figur 33: 3.8.2.1 Utblåsningsrater og varigheter, Ei12–38 
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Dette avsnittet inneholder langt på vei beskrivelser av Equinors søknad og tilpassingen av disse. 

Relasjonstypene man finner her er for det meste omstendighet, utdypning og konjunksjoner, 

noe som ikke er overraskende for denne typen beskrivende tekst.  

Man kan også se at Miljødirektoratet beskriver hvordan søknaden har blitt endret av Equinor 

ved å benytte seg av relasjonstyper som «intensjonelt resultat», «ikke intensjonelt resultat» og 

ikke-intensjonell årsak.  

Det er vanskelig å si noe om hvordan denne retoriske strukturen kan være god eller dårlig for 

denne teksten, fordi det er vanskelig å si hva det er Miljødirektoratet vil med den – altså hva 

intensjonaliteten er. Om det er en vurdering av, så kunne man kanskje ventet mer av bevis- og 

rettferdiggjøringsrelasjoner, men det finnes ikke her. 

Teksten viser langt på vei årsakssammenhenger, da relasjonstypene intensjonelt resultat og 

ikke-intensjonell årsak forekommer. I tillegg finner man svært mange utdypninger, på mange 

nivåer, som gjerne har en omstendighetsrelasjon i forkant.  

Liste over kjerne-satellitt-relasjoner i 12–38 

Forberedelse 1 

Betingelse:  2 

Omstendighet 5 

Intensjonelt resultat 2 

Utdypning 7 

Konsesjon 1 

Ikke-intensjonell årsak 1 

 

Som det fremkommer av denne tabellen er det en overvekt av omstendighets- og utdypnings-

relasjoner, noe man kan tenke seg ville være typisk for en beskrivende tekst. Samtidig er det et 
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fravær av rettferdiggjøring og bevisrelasjoner, noe som kanskje ville vært naturlig i en vurder-

ing. På bakgrunn av dette kan det hende at RS-analysen peker på et problem med dette avsnittet, 

men spørsmålet blir da hvordan man kan løse det. Det er lite leserveiledning her, så det er også 

vanskelig å si hvordan teksten burde vært. Hadde teksten relatert til et annet forløp, hadde det 

kanskje vært mulig å si noe om hva intensjonen var, men det gjør den ikke. For eksempel kunne 

dette forløpet vært omstendighetene for en annen vurdering, (og det er den kanskje også, men 

det kommer i så fall ikke tydelig frem) og da hadde det kanskje vært mulig å gi noen 

holdepunkter for revidering basert på analysen. 

Her er det en del forløp som er vanskeligere å plassere enn andre – og hva betyr det? Det betyr 

at det er noe som er galt, men RS-analysen i seg selv klarer ofte ikke å bestemme akkurat hva 

problemet er. Dette er et godt eksempel på det, for når Miljødirektoratet sier at de i fremtiden 

vil vurdere bruken av brønnspesifikke analyser, så er det noe som samtidig er usagt.  

Analyse av 3.8.3.2 Frekvens (Ei39–56)

 

Figur 34: 3.8.3.2 Frekvens, Ei39–56 

Dette underkapittelet har ikke vært enkelt å analysere, og dette er langt på vei fordi det igjen er 

usikkert hva intensjonaliteten er. Man kan se at overskriften i segment 39 har en forberedende 

funksjon. Det kan diskuteres i hvilken grad denne overskriften er forberedende, da den inne-

holder kun ett ord; «Frekvens». Om mellomoverskriften hadde vært mer utdypende, kunne det 

gitt en leserveiledning, som kunne hjulpet leseren med å forstå hva som hadde vært en relevant 

og plausibel fortolkning av teksten. 
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Om man ser nærmere på strukturen under forløpet 40–56, kan man se at satellittene har en 

rettethet mot kjernen 46–47, som igjen består av to konjunksjoner, hvor Miljødirektoratet tar 

opplysninger til etterretning, men konstaterer at «frekvensen som benyttes har stor betydning 

for miljørisikoanalysene» (47).  

Denne kjernen, 46–47, har en satellitt med en omstendighetsrelasjon, 40–45. På et lavere nivå 

har denne omstendighetssatellitten en kjerne i 40–41 som har satellitten i 42–45, hvor satellitten 

redegjør for årsakene til diskrepansen mellom beregningene for «sannsynlighet» i 40–41. 

Årsakene til dette listes opp i kjernen 43–45 på et lavere nivå, hvor satellitten er segment 42 

som viser omstendighetene. Tilsammen utgjør denne satellitten et forløp hvor 40–41 er kjernen 

som bindes sammen med en ikke-intensjonell årsaksrelasjon. 

På den andre siden av kjernen i 46–47 ser man at det er en satellitt som relaterer til kjernen med 

en bevis-relasjon. Dette beviset består av to konjunksjoner, 48–49 og 50–51, og hver av disse 

består av en kjerne som er utdypet av en satellitt på et lavere nivå med en utdypningsrelasjon. 

Deretter kan man se at hele 40–47 fungerer som en kjerne, hvor den har en satellitt med utdyp-

ningsrelasjon i 52–56. Dette forløpet har vært svært vanskelig å plassere i modellen, og det er 

igjen fordi det er vanskelig å sette fingeren på hva som er intensjonaliteten her. I utdypnings-

satellitten 52–56 finner man to konjunksjoner, 52–54 og 55–56. I den første konjunksjonen 

opplyser Miljødirektoratet at de fremover vil vurdere informasjon om og bruk av 

brønnspesifikke analyser. I den neste konjunksjonen finner man en kjerne i segment 55 hvor de 

ønsker å standardisere analysene, og denne kjernen har en satellitt hvor man finner årsaken til 

dette i segment 56. 

Siden det er vanskelig å eksakt bestemme hva det er Miljødirektoratet setter fingeren på her, 

kan det hende at man kan gjøre alternative analyser hvor forløpet 52–56 har en mer sentral rolle, 

men siden det ikke virker å være sakens kjerne hvilke endringer de vil gjøre i fremtiden, har jeg 

plassert forløpet 40–47 som det mest sentrale, da det er i dette forløpet Miljødirektoratet 

opplyser om forhold som faktisk gjelder denne søknaden. 
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Analyse av 3.8.3.3 Oljedriftsmodelleringer (Ei57–84) 

 

Figur 35: 3.8.3.3 Oljedriftsmodelleringer, Ei57–84  
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Dette forløpet er relativt langt, da det strekker seg mellom segment 57 og 84. Om man først ser 

på variasjonen av relasjonstyper, ser man at det er mange omstendighetsrelasjoner, utdypnings-

relasjoner, mange konjunksjoner og en relasjon av typen ikke-intensjonelt resultat, i tillegg til 

den forberedende relasjonen overskriften har til resten av forløpet. Det er med andre ord ingen 

relasjonstyper som man her ville kunne tenke hørte med til en vurdering, og teksten virker også 

å være mer beskrivende.  

På et høyt nivå ser man at det finnes et forløp hvor kjernen i 58–81 blir utdypet av satellitten i 

82–84. Denne satellitten inneholder et forløp på lavere nivå, hvor kjernen er 82 som setter om-

stendighetene for opplysningen om at de mener sannsynligheten for stranding er svært høy, og 

at strandingsmengdene er betydelige.  Dette forløpet har vært vanskelig å bestemme, og det kan 

absolutt være rom for alternative tolkninger. En alternativ plassering i strukturtreet kunne vært 

at de foregående forløpene utgjorde en satellitt med omstendighetsrelasjon rettet mot 82–84 

som kjerne, men det er ordlyden i 82 som har gjort at jeg har valgt å plassere den slik. 

«Miljødirektoratet vil uansett understreke» (82) kan gi et inntrykk av at dette er en 

tilleggsopplysning, snarere enn en konklusjon. 

Når man ser nærmere på 58–81, ser man at den består av tre likestilte konjunksjoner, hvor hver 

og en av disse består av flere konjunksjoner på et lavere nivå. Modellen viser på denne måten 

hvordan stoffet er disponert, ettersom hvilket nivå konjunksjonene er knyttet sammen på. Ut 

over dette er det vanskelig å kommentere denne strukturen annet enn at den langt på vei har en 

deskriptiv form. 
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Analyse av 3.8.3.4 Miljøkonsekvenser ved en dimensjonerende hendelse (Ei85–109) 

  

Figur 36: 3.8.3.4 Miljøkonsekvenser ved en dimensjonerende hendelse, Ei85–109 
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Dette underkapittelet dreier seg om miljøkonsekvenser ved en dimensjonerende hendelse. 

Begrepet «dimensjonerende hendelse» betyr «hendelse som fremkommer av utført risiko-

analyse og som har en frekvens eller konsekvens som ikke kan aksepteres» (DSB, 2018). 

På det øverste nivået i dette avgrensede kapittelet ser man at overskriftene i segment 87, har en 

forberedende relasjon til resten av forløpet 86–108. Det vil si at leseren blir forberedt på hva 

som skal omtales videre i teksten, og ut i fra denne overskriften er det nærliggende å tro at 

teksten vil være beskrivende snarere enn vurderende. Dette på tross av at dette underkapittelet 

ligger under kapittel 3, som gir inntrykk av å bestå av vurderinger. 

På nivået under dette ser man at kjernen ligger i 88–100, og at denne har en satellitt på hver sin 

side. Den første satellitten er forløpet 86–87, som setter omstendighetene for kjernen med en 

omstendighetsrelasjon. Denne satellitten består på et lavere nivå av en kjerne med en utdypning 

om hvem som har utført miljørisikoanalysen og at det er tatt høyde for endret brønndesign. 

På den andre siden av kjernen 88–100, ser man den er utdypet med satellitten 101–108. I denne 

satellitten kommenterer Miljødirektoratet metodikk og miljørisiko, og man kan argumentere for 

at dette forløpet er en konklusjon basert på de foregående forløpene, men jeg har under tvil 

kategorisert den som en utdypning, fordi det ikke er klart at det er tilfelle at det er en vurdering 

basert på dette. Hadde de skrevet «på bakgrunn av …» eller lignende, hadde sammenhengen 

vært tydeligere. I tillegg hadde en slik forbindelse vært tydeligere om det også fremkom klarere 

av overskriften hva intensjonaliteten er.  

Kjernen, 88–100, består av tre likestilte konjunksjoner på nivået under, hvor hver og en av disse 

har en dypere struktur på lavere nivåer i hierarkiet. Det må påpekes at denne teksten har vært 

vanskelig å analysere, blant annet fordi det er mange ulike temaer som blir behandlet på en 

gang. 

Den første konjunksjonen, 88–92, dreier seg om miljørisiko for visse typer sjøfugl innenfor 

visse tider av året som man ser i 88–90. Forløpet 88–90 blir så igjen en kjerne som blir utdypet 

av 91–92, som igjen består av satellitt og en kjerne med en betingelsesrelasjon mellom seg. 

Denne utdypningen med betingelsen på et lavere nivå dreier seg om at miljørisikoen ville vært 

uakseptabel dersom man hadde gjort beregningen på en annen måte. 

Den andre konjunksjonen på samme nivå består av segment 93–96, og i denne har en struktur 

på et lavere nivå som består av en kjerne i 93–93, utdypet 95–96. Denne kjernen dreier seg om 
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miljørisikoen for kystnær sjøfugl mot sjøfugl på åpent hav, og i satellitten forklares årsakene til 

denne risikoen med en ikke-intensjonell årsaksrelasjon. Satellitten 95–96 utdyper kjernen med 

to tilleggsopplysninger, strukturert som konjunksjoner på nivået under igjen. 

Den tredje konjunksjonen 97–100 dreier seg om oljedriftsberegninger, og er et rent beskrivende 

forløp hvor 97–98 blir utdypet på flere nivåer. 

Den utdypende satellitten på et høyt nivå, segment 101–108, består på et lavere nivå av to 

konjunksjoner, henholdsvis 101–105 og 106–108. I forløpet 101–105 finner man kjernen i 104–

105 som blir rettferdiggjort av 101–103. I denne rettferdiggjøringen finner vi en beskrivelse av 

årsaksforhold mellom 101 og 103, og også en utdypning mellom 102 og 103. I 104–105, som 

er kjernen som blir rettferdiggjort, ser vi at Miljødirektoratet konkluderer med når leteboringen 

bør gjennomføres, og dette forløpet har også en satellitt med en innrømmelse om at det uansett 

er høy risiko for store miljøkonsekvenser i segment 105. 

Forløpet 106–108 inneholder kjerner og satellitter med utdypningsrelasjoner på flere nivåer. I 

disse forløpene ser man også at de «konstaterer», og det kan også styrke argumentet for at det 

egentlig er en vurderingsdel hvor de foregående forløpene gir omstendighetene. 

Analyse av 3.8.4 Etablering av beredskap (109–148) 

Dette underkapittelet innledes med en lengre utgreing om hvilket omfang Equinors planlagte 

beredskap innebærer. Forløpet 110–122 består av denne informasjonen. Om vi ser på nivået 

under i hierarkiet, ser vi at det er fem forløp, 110–111, 112–113, 114–116, 117–119 og 120–

122 som sammen setter rammen for forløpet 123–148 med en omstendighetsrelasjon. La oss se 

nærmere på 123–148 som er kjernen hvor forinformasjonen er rettet mot: 

På et relativt høyt nivå finner vi segment 123, som gir den allmenne bakgrunnen for Miljø-

direktoratets fastsetting av krav til beredskap. Denne satellitten retter seg så mot hele forløpet 

124–148 med en bakgrunnsrelasjon. I forløpet 124–148 er kjernen 125, hvor de forteller at de 

ser seg nødt til å stille ytterligere krav til beredskap. Denne kjernen er rettferdiggjort gjennom 

den foregående satellitten 124, som ramser opp årsakene til at de har trukket denne konklu-

sjonen. Disse kravene blir så igjen utdypet i forløpet 134–148 med en utdypningsrelasjon av 

underkategorien gruppe/medlem, som spesifiserer hvilke krav dette innebærer.  
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Figur 37: 3.8.4 Etablering av beredskap Ei109–148 

Utdypningen av de fire «kravtekstene» 

Forløpet 126–148 består av fire sidestilte konjunksjoner, som svarer for de ulike kravene som 

Miljødirektoratet stiller. RST-metoden fremhever altså her disponeringen av tekstenhetene, og 

dette kan være nyttig om man vil sette underoverskrifter til disse kravene, noe som ikke er blitt 

gjort.  

De ulike kravene er relativt komplekst bygd opp, og jeg vil i det følgende se nærmere på hver 

og en av dem. 
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Ei 126–134 

 

Figur 38: EI126–134 

I forløpet 126–134 ser vi at kjernen på det øverste nivå i dette utsnittet kommer helt til sist, 

støttet opp av forløpet 126–133 med en rettferdiggjøringsrelasjonen, som i seg selv har en 

omfattende struktur.  På nivået under ser man at kjernen er forløpet 131–132, hvor Miljø-

direktoratet påpeker at man antageligvis vil behøve flere «kystsystemer» enn det som var plan-

lagt. Man kan deretter se at denne kjernen er støttet opp fra begge sider, med en omstendighets-

relasjon (126–130) i forkant, og en bevisrelasjon (133) i bakkant.  

Omstendighetsrelasjonen består av forløpet 126–130, som på et lavere nivå består av en kjerne 

i segment 126 som utdypes av 127–130. Dette forløpet består på et lavere nivå av to likestilte 

konjunksjoner, 127–128 og 129–130, som hver for seg har en kjerne og en satellitt. Forløpet 

127–128 har kjernen i 128, men det er vanskelig å bestemme hvilken relasjonstype satellitten i 

127 har. Det kan tenkes at omstendighetsrelasjonen hadde passet, men da tror jeg at man også 

går glipp av å identifisere et tilbakevendende fenomen. Her kan man kanskje se at det er behov 

for en ny relasjonstype som kategoriserer «på tross av»- eller «selv om»-relasjoner.   Enn så 

lenge har jeg satt et spørsmålstegn over denne relasjonen.  

Det neste forløpet 129–130 består av en kjerne i 13 som utdypes av satellitten i 129, hvor 129 

relaterer til kjernen med en ikke-intensjonell årsaksrelasjon, og slik ser man at oppdelingen av 

oljeflakene skyldes strømforholdene ved kysten. 
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Til sammen ser man da at omstendigheten for 131–132 er godt utdypet, og i tillegg finner man 

en bevisrelasjon mellom satellitten i 133 og kjernen 131–132. Dette beviset viser at Kystverket 

peker på det samme, og vil på den måten styrke leserens antagelse av at dette stemmer. Slik ser 

man at det er en grundig rettferdiggjøring som ligger forut for Miljødirektoratets krav i segment 

134. 

Ei 135–142 

 

Figur 39: Ei135–142 

I de to neste kravene er det tydelig blitt noe kluss med disposisjonen Som man ser er det en del 

av utdypningen av 136 som har falt bort til 141. Dette gjør at de to kravene blir rotet sammen. 

Det betyr at 141 relaterer til 136 med et hopp over andre forløp, noe som ikke virker særlig 

hensiktsmessig. Alt i alt ser vi også at begge kravene består av rettferdiggjøringsrelasjoner før 

kravet, og at begge kjernene er utdypet av satellitter, hvor den ene er mer omfattende enn den 

andre. 
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Ei 143–148 

 

Figur 40: Ei143–148 

I dette forløpet finner vi på øverste nivå at satellitten 143 retter seg mot forløpet 144–148 med 

en omstendighetsrelasjon, og man kan som leser forstå resten av tekstforløpet med kunnskapen 

om at tillatelsen ikke innebærer bruk av dispergeringsmidler som tolkningsrammer.  

På nivået under finner vi kjernen med Miljødirektoratets krav om at Equinor skal planlegge for 

bruk av dispergeringsmidler, og som leser vet man fra før at det ikke er en del av tillatelsen fra 

segment 143. Forløpet 144–148 har en lignende oppbygning som de andre kravene, hvor 

kjernen er flankert av en rettferdiggjøring og utdypning. Her ser vi at rettferdiggjørings-

satellitten ikke går på et dypere nivå enn dette, og at utdypningssatellitten 146–148 har flere 

nivåer hvor vi igjen finner nye utdypninger. 

Oppsummering av de ulike «kravtekstene» 

Alle de fire kravtekstene har en rettferdiggjøringsrelasjon mellom en kjerne og et forløp. Vi ser 

også at rettferdiggjøringsforløpene er av ulik lengde, hvor den mest omfattende er den første, 

forløp 126–133, som består av en rekke ulike relasjonstyper på et lavere nivå. 
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Tre av de fire kravtekstene har utdypningsrelasjoner mellom kjerne og satellitt. Forløpet 126–

134, som ikke har noen utdypninger etter selve kravet, har til gjengjeld et godt utdypet rett-

ferdiggjøringsforløp, som nevnt over. 

De gjenværende tre kravtekstene har varierende grad av utbygde utdypninger, og bare den siste 

kravteksten har en omstendighetsrelasjon på et høyt nivå. Dermed må de ulike tekstene sies å 

være ganske like i sin oppbygning. 
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Analyse av 3.9 Samlet vurdering (Ej1–17) 

 

Figur 41: 3.9 Samlet vurdering, Ej1–17 
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Hva er en samlet vurdering? 

Vi ser i strukturtreet at overskriften, segment 1, har en forberedende relasjon til resten av for-

løpene. Leseren skal altså etter å ha sett overskriften, bli klargjort til å forstå teksten. Men hva 

innebærer egentlig en samlet vurdering i dette tilfelle? Er det et sammendrag av de tidligere 

vurderingene, eller er det en ny vurdering basert på alle de tidligere vurderingene? 

Konklusjonen finnes i kjernen på et høyt nivå  

Som det fremkommer av strukturtreet retter mange av forløpene seg mot forløpet 7–10, hvor 

det også fremkommer at Miljødirektoratet gir tillatelse til boringen av brønn på visse vilkår. 

Denne konklusjonen blir rettferdiggjort i det foregående segmentet, som retter seg mot kjernen 

med en rettferdiggjøringsrelasjon. Men denne relasjonen virker som en svak rettferdiggjøring 

fordi det ikke er klart hvordan de har «avveid forurensningsmessige ulemper og øvrige hensyn». 

Forløpet 7–9 bør derfor bli klargjort i utdypningen 10 hvor det fremkommer at Miljødirektoratet 

har «lagt betydelig vekt på samfunnsmessige konsekvenser og kostnadene ved å ikke gi 

tillatelse». Men heller ikke her får man som leser noe særlig innblikk i vurderingene, fordi den 

ikke er gjort eksplisitt. Den viser heller til en vurdering som er gjort, uten å beskrive den mer 

detaljert. Vurderingen fremstår som lukket og utilgjengelig, og det blir derfor vanskelig å se 

hvordan den knytter seg til resten av teksten på et globalt nivå. 

Omstendighetene for vurderingen 

På et lokalt nivå ser man at forløpet 2–5 setter rammeverket for forståelsen av 7–10 ved en 

omstendighetsrelasjon. Forløpet 2–5 består igjen av to andre forløp på et lavere nivå som er 

koblet sammen med en sammenføyningsrelasjon, som viser til en mangel på retoriske for-

bindelser. Det første forløpet i denne rekken er 2–3 som dreier seg om at det er utfordrende å 

etablere en god beredskap for området, og i 4–6 vurderer Miljødirektoratet at miljørisikoen for 

fugl kan være høyere enn det som fremkommer av analysene.  

Disse forløpene skulle man derfor tro ga grunnlaget for vurderingen, men når man så ser nærm-

ere på konklusjonen i forløpet 7–10, ser man at det mangler et moment. Omstendighets-

relasjonen står seg like fullt, selv om den tilsynelatende bare belyser halvparten av grunnlaget 

for deres vurdering. 
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Utdypningen av vurderingen 

Forløpet 11–17 har en mer usikker funksjon, men er tilsynelatende en utdypning av vilkårene 

som nevnes i segment 8. Samtidig er dette stoff som Miljødirektoratet har nevnt tidligere, og 

dermed fungerer det også som en delvis oppsummering. Derfor kan man også igjen sette et 

spørsmålstegn ved hvilken funksjon «samlet vurdering» fyller, siden utdypningsforløpet ikke 

virker å være brukt aktivt i vurderingen, men står som et umotivert vedheng av sammen-

fatninger av vurderinger man har sett før. På den annen side kan dette forløpet ha en funksjon 

som en ryggdekning for at de likevel gir tillatelse, en avklaring av at Miljødirektoratet faktisk 

gjør noe aktivt for å stagge forurensningen, men en slik relasjon passer ikke inn i noen av typene 

så langt.  

4.3.8 Kort analyse av de siste tre kapitlene  

De siste tre kapitlene i vedtaksteksten, 4 Tilsyn, 5 Gebyr og 6 Klageadgang, skiller seg fra de 

andre kapitlene ved at de er meget korte sammenlignet med de andre kapitlene som er på samme 

nivå i hierarkiet. I kapittel 4 ser vi for eksempel at teksten kun bestå av en kjerne med en 

utdypning i tillegg til den forberedende overskriften: 

 

 

Figur 42: F1–3 

Kapittelet som dreier seg om gebyr er også kun en oppramsing av faktaopplysninger om gebyret 

Miljødirektoratet vil sende ut, og teksten er en rekke konjunksjoner hvor man blant finner én 

omstendighetsrelasjon og én utdypningsrelasjon. 
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Figur 43: 5 Gebyr, G1–7 

I det sjette kapittelet er det heller ingen overraskelser. Det er litt lengre enn de to foregående, 

men fortsatt relativt kort. Og også i dette forløpet er det en rekke konjunksjoner hvor noen er 

utdypet av satellitter og noen står alene. 
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Figur 44: 6 Klageadgang, H1–10 

De tre siste kapitlene har altså de fellestrekk at de alle er korte i omfang og plassert på et høyt 

nivå i hierarkiet. De er også for det meste bundet sammen av konjunksjoner, og kun et fåtall av 

kjernene er støttet opp av satellitter. Teksten er mer eller mindre en oppramsing av fakta-

opplysninger og gir et inntrykk av å korrespondere med en del formaliteter som må skrives. 
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4.4 Forslag til revidering av teksten 

Som analysen har vist er det flere ulike momenter ved teksten som virker å ha et forbedrings-

potensial. I dette kapittelet vil jeg forsøke å skissere opp noen forslag til hvordan man kan 

revidere deler av teksten med retorisk strukturteori som rammeverk. 

4.4.1 Et forsøk på å strømlinjeforme vurderingsstrukturen 

Som vi har sett i analysen forekommer det en rekke ulike strukturer under kapittel 3, hvor 

Miljødirektoratet vurderer ulike former for utslipp. Ut i fra disse strukturene kan man peke på 

noen likhetstrekk, slik at man kan konstruere en felles struktur for disse ulike vurderingene. 

Blant annet kan man se at rettferdiggjøringsrelasjonen forekommer i flere av strukturene. Det 

virker som sagt naturlig at det bør være en kjerne hvor Miljødirektoratet konkluderer, og denne 

bør derfor rettferdiggjøres. 

Med dette som grunnlag kan vi formulere to premisser for den nye strukturen: 

1) Miljødirektoratet bør konkludere i en kjerne 

2) Det bør være en satellitt som rettferdiggjør konklusjonen i kjernen 

Og ut ifra dette kan vi konstruere en foreløpig struktur som ser slik ut: 

 

Figur 45: Rettferdiggjøringen av konklusjonen 

Det neste trinnet i å konstruere et generisk vurderingsskjema blir dermed å skissere opp en 

mulig struktur for selve rettferdiggjøringen på et lavere nivå i hierarkiet. Dette gjøres ikke på 

noen konsekvent måte slik det fremgår av analysen, og jeg vil derfor se nærmere på de ulike 
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konstruksjonene for å se om noen fungerer bedre enn andre, i tillegg til å undersøke kriteriene 

(vurderingsmomenter) som fremkommer på et høyere nivå. 

Kapittel 3.4 er en skattkiste i så måte, da den, som vist i analysekapittelet, lister opp en rekke 

vurderingskriterier: 

1) «I henhold til nullutslippsmålet gir vi kun tillatelse til utslipp av kjemikalier i svart, rød 

og gul underkategori 3 dersom det foreligger tungtveiende tekniske eller sikker-

hetsmessige grunner» (Ed2–3, min kursivering) 

2) «Ved vurdering av tillatelse til bruk og utslipp av kjemikalier har vi i tillegg til 

fargekategori lagt vekt på operatørens vurderinger av mulige miljøeffekter etter utslipp 

av de ulike kjemikaliene både med hensyn til mengde, tid og sted for utslipp.» (Ed7–8 

min kursivering) 

Med disse vurderingsmomentene kan man stille opp følgende modell for rettferdiggjørings-

forløpet: 

 

Figur 46: Rettferdiggjøring på et lavere nivå 
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Dermed har vi kartlagt noen vurderingsmomenter som gjelder spesifikt for kjemikalieutslipp, 

og enn så lenge kan vi forenkle det til å kun være «vurderingsmomenter» som en kategori man 

kan fylle inn med relevante vurderingsmomenter. 

Disse momentene må selvsagt vurderes før Miljødirektoratet kan treffe noen konklusjoner, noe 

som betyr at rettferdiggjøringssatellitten må ha en dypere struktur for at den kan fungere som 

en rettferdiggjøring, for en oppramsing av vurderingsmomentene gjør ingen vurdering – 

Miljødirektoratet bør også vise hvordan de vurderer. 

Som det fremkommer av analysen i for eksempel 3.4.4 Stoff i grønn kategori og 3.5 Utslipp til 

sjø av borekaks fungerer opplysningene som tilsvarer vurderingsmomentene som bevis for 

Miljødirektoratets vurdering, noe som virker som en tilforlatelig struktur.  

Man kan ut i fra dette se et forløp hvor en rekke konjunksjoner med opplysninger er satellitt for 

et annet forløp hvor Miljødirektoratet gjør en vurdering med konjunksjonene som bevismidler. 

Denne vurderingen har en struktur hvor et segment opplyser om at «Miljødirektoratet vurderer 

at» det er slik og slik med for eksempel behovet for å slippe ut kjemikalier, og det er slik og slik 

med belastningen på miljøet. Dette gjør at vi kan utvide skjemaet til å se slik ut, hvor man ser 

at vurderingene har en rettferdiggjøring på et høyt nivå og et bevisrelasjon på et litt lavere nivå: 

 

Figur 47: Bevis som rettferdiggjøring 

Det virker åpenbart at modellen nå behøver tolkningsrammer, noen ledetråder som kan fortelle 

leseren hva som foregår i teksten. Dette virker å kunne løses med en omstendighetsrelasjon 

mellom en satellitt og det som da blir rettferdiggjøringskjernen. Dette ser vi også at ofte er en 

bestanddel i Miljødirektoratets vurderinger, altså omstendighetsrelasjonen, og ofte kan man se 
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at den inneholder opplysninger om hva Equinor har søkt (3.7) og noen ganger hvilket lovverk 

som gjelder (3.5). I vurderingene av utslipp av stoff i de ulike fargekategoriene er, som nevnt, 

mye av omstendighetene avklart på et høyere nivå i hierarkiet, det vil si tidligere i teksten (se 

figur 18 3.4 på et globalt nivå.), men opplysninger om hva Equinor har søkt om stort sett er 

med. Dette tyder uansett på at det bør være en omstendighetsrelasjon, men at innholdet i 

satellitten avhenger av hva som er avklart på et høyere nivå. Denne kunnskapen gjør oss også i 

stand til å konstruere spesialiserte strukturer for ulike typer vurderinger.  

Ut i fra dette kan vi se konturene av en fullstendig og generisk vurderingsskjema: 

 

Figur 48: Et generisk vurderingsskjema 

For vurderingene av kjemikaliene i de ulike fargekategoriene, kan vi som nevnt bestemme 

innholdet i den øverste omstendighetssatellitten nærmere, i det at så mange andre 

omstendigheter er avklart på et høyere nivå: Skjemaet for vurderinger av kjemikalier i 

fargekategorier blir derfor slik: 
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Figur 49: Forslag til et vurderingsskjema for «fargeutslipp» 

For de andre vurderingene behøves det en mulighet for flere omstendigheter, og et utkast blir 

dermed slik: 

 

Figur 50: Generisk vurderingsskjema 

Det kan også virke som om dette vurderingsskjemaet banaliserer vurderingene som gjøres, men 

det er viktig å påpeke at skjemaet ikke setter noen begrensninger for hvor dypt de ulike for-

løpene stikker strukturelt. For eksempel kan man tenke seg at «vurderingsmoment A» har en 

rekke forløp med (antageligvis) omstendighetsrelasjoner, utdypningsrelasjoner og 

årsakssammenheng-relasjoner på et lavere nivå. Dette er selvfølgelig avhengig av de ulike 

vurderingenes kompleksitet, hvor noen saker behøver en lengre beskrivelse og andre ikke. Det 

må likevel påpekes at om et slikt skjema skal brukes som en mal for å skrive en ny 

vurderingstekst, vil forfatteren fortsatt være bundet av relasjonstypene på et høyere nivå. Det 
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vil si at om forfatteren utdyper «vurderingsmoment A» må innholdet fortsatt være slik at 

bevisrelasjonen på et høyere nivå er gyldig.  

4.4.2 Sekvensiell omstrukturering på et lokalt nivå 

Som det fremkommer av figur 39 Ei 135–142 er det tilsynelatende blitt en lite hensiktsmessig 

plassering av de ulike tekstenhetene, hvor utdypningen i 141 utdyper 136 samtidig som det står 

en rekke andre segmenter imellom dem. Når det er blitt oppdaget, er det fordi den virket så 

malplassert til å begynne med, og siden den refererer til verifikasjonen som nevnes i 136 som 

er svært nær. Da blir det også lett å foreslå en ny struktur, hvor segment 141 går inn i 

utdypningen av 136 som en del av tre konjunksjoner slik figuren nedenfor viser. 

 

Figur 51: Sekvensiell omstrukturering 

Da får man også et tydeligere skille mellom de ulike kravene, og man ser også at de får en lik 

oppbygning på dette nivået. 

4.4.3 Spørsmål og svar i strukturen 

I analysen av saksgangskapittelet pekte jeg på at det tilsynelatende ikke er noen relasjonstype 

som er dekkende for utvekslingen mellom Kystverket, Fiskeridirektoratet og Equinor som 

finner sted i kapittel 2 Saksgang. Dette peker på et behov for en ny relasjonstype som dekker 

disse svar-spørsmål-relasjonene, da det ikke ser ut til å være noen av de eksisterende som gjen-

speiler meningsutvekslingen som foregår. Det er ikke åpenbart om hva som er viktigst av spørs-

målet og svaret i en slik relasjon, og det er heller ingenting i veien for at man kan skape to 

varianter, hvor den første er en kjerne-satellitt-relasjon og den andre er flerkjernet, slik at begge 

tilfeller kan vises. 
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I dette tilfellet virker både spørsmålene og svarene å være like viktige begge to, og de får derfor 

status som kjerner. Når man så bruker den nye relasjonstypen blir det åpenbart at det igjen blir 

sekvensielle utfordringer, slik det er beskrevet i forrige delkapittel. 

 

Figur 52: Spørsmål/svar-relasjonen belyser sekvensielle problemer 

Samtidig kan det kanskje virke tilforlatelig å samle spørsmål og svar på to ulike steder, slik at 

man kan sortere under to overskrifter «spørsmål» og «svar». Likevel er den umiddelbare 

responsen på en forespørsel så umiddelbart forståelig at jeg her vil foreslå en revidering slik at 

de ulike uttalelsene blir kommentert umiddelbart. Den nye strukturen blir dermed slik, og på et 

høyere nivå vil de to spørsmål/svar-forløpene inngå i et konjunksjonsforløp: 

 

Figur 53: Ny struktur med spørsmål/svar-relasjon 
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5 Drøfting og konklusjon 

5.1 Oppsummerende drøfting 

5.1.1 RS-analysen som verktøy – styrker og svakheter 

Hvordan bestemme relasjonen? 

Ved flere anledninger har det vært vanskelig å bestemme hvilken relasjonstype som har vært 

mest hensiktsmessig å bruke. Relasjonstypene omstendighet og bakgrunn har vært to typer som 

har utmerket seg ved å ofte ha en tilsynelatende overlapp. Om vi ser på definisjonene av disse 

to igjen er det grunn til å tro at det er en overlapp mellom disse: 

 Bakgrunn: Leseren vil ikke være i stand til å fatte kjernen i en tilstrekkelig grad, før han 

eller hun har lest satellitten. Satellitten øker leserens evne til å fatte kjernen. Forfatterens 

intensjon er også at leseren evne til å forstå kjernen økes. 

 Omstendighet: Satellitten må ikke være urealisert. Satellitten etablerer et rammeverk 

som leseren tolker kjernen innenfor. Forfatterens intensjon blir derfor også at leseren 

anerkjenner satellitten som en slik tolkningsramme.   

Når vi ser at bakgrunnssatellitten gjør at leseren kan fatte kjernen i en tilstrekkelig grad, er det 

nærliggende å tro at det som gjør at leseren kan oppnå dette er ved å anerkjenne satellitten som 

tolkningsrammene for kjernen, slik omstendighetsrelasjonen defineres. Om vi sammenligner 

forfatterens ønskede effekt på leseren for hver av relasjonstypene er det 1) at leserens evne til 

å forstå kjernen økes, og 2) at leseren anerkjenner satellitten som tolkningsrammer. Dette virker 

umiddelbart underlig at effekten på leseren er at han eller hun anerkjenner satellitten som 

tolkningsrammer, da det virker mer nærliggende at leseren fortolker kjernen innenfor rammene. 

Dette gir også en overlapp mot definisjonen av bakgrunnsrelasjonen, siden man skulle tro at det 

å forstå kjernen på en adekvat måte har å fortolke den innenfor rammene i satellitten som 

premiss. 

Dette eksemplet gir grunn til å tro at det er nødvendig med enda mer utfyllende definisjoner av 

de ulike relasjonstypene slik at man kan bestemme dem fra hverandre i høyere grad. Dette vil 
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kanskje ha den konsekvensen av at det blir svært mange ulike relasjoner å forholde seg til, og 

listen over relasjonstyper er heller ikke hugget i sten, men åpen for nye forslag. 

Slike strengere relasjonsdefinisjoner vil uansett ikke løse problemet med at tekst kan være fler-

tydige, og at den som analyserer må ta et valg som ofte vil fremheve visse egenskaper ved 

teksten og muligvis skjule andre. 

På den annen side kan det virke som uklare relasjoner kan tyde på at det er en utydelig tekst 

man har å gjøre med, og at RST dermed virker som en metode som kan belyse at det er et 

problem med teksten. Men samtidig er RST kanskje ikke er egnet til å løse problemet, men bare 

en metode for å avdekke at det er et problem. Torvatn (2004) peker også på at det kan være en 

sammenheng mellom de passasjene hvor det var vanskelig å bestemme relasjonstypen mellom 

kjernene og satellittene og lesernes forståelse av teksten (s. 261). 

Retorisk strukturanalyse med et leserperspektiv 

Den retoriske strukturanalysen har langt på vei tatt utgangspunkt i kartleggingen av kontekst, 

mottakere, avsender og intensjonalitet i modelleseranalysen og utforskningen av den retoriske 

situasjonen. Særlig når det gjelder rekonstrueringen av de ulike vurderingsstrukturene, har den-

ne forståelsen for tekstens egenart vært avgjørende for å finne en struktur som kan gjøre at 

teksten evner å overbevise. 

Når det gjelder den sekvensielle omstruktureringen, har ikke avsender – og mottakeraspektet 

vært like bestemmende, siden omstruktureringene har dreid seg mer om tematisk om 

disponering snarere enn en omstrukturering på flere plan slik jeg har gjort med vurder-

ingsstrukturene. 

Analysen har også vist at retorisk strukturanalyse kan påvise uklare forløp i teksten. I teksten 

jeg har analysert har det særlig vært forløp hvor jeg har forventet at Miljødirektoratet skal 

vurdere ulike momenter, men hvor de tilsynelatende ikke gjør dette. Dette viser at også dette 

aspektet ved retorisk strukturanalyse krever kunnskaper om tekstens intensjonalitet 

Graden av sikkerhet man bestemmer relasjonen med – og dens konsekvenser 

Det finnes ingen måte å uttrykke til hvilken grad man mener en relasjonstype er den rette for et 

bestemt forløp, annet enn ved å kommentere det. Hvordan man skulle ha kunnet gjort dette i 
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praksis er selvsagt vanskelig å svare på, men det er uansett sikkert at det forekommer tvil i 

mange tilfeller når man utfører en RS-analyse slik jeg har beskrevet ovenfor.  

I analysen har jeg vist at noen forløp, særlig de som innbefatter en overskrift, muligvis har å 

«tjene» på å være vage. Dette er fordi en overskrift som for eksempel «Stoff i svart kategori» 

ikke sier noe utdypende om hva som vil foregå i teksten, men snarere gir en vid forberedende 

effekt på leseren om at kjernen dreier seg om stoff i svart kategori. Det er åpenbart at en over-

skrift som for eksempel «Vurdering av utslipp av stoff i svart kategori» ville forberedt leseren 

i enda større grad enn den førstnevnte, men for at den forberedende effekten skal finne sted må 

også kjernen svare til forventningene overskriften gir. Avsnittet som dreier seg om stoff i svart 

kategori i vedtaksteksten er også i en egen kategori fordi Miljødirektoratet ikke vurderer utslipp, 

men konstaterer at det ikke er noen grunn til en slik vurdering. For de fleste andre kategoriene 

av kjemikalier, bortsett fra Utslipp av oljeholdig vann, vurderer derimot Miljødirektoratet om 

de skal tillate å slippe ut kjemikaliene under de andre overskriftene på samme nivå. Som jeg 

har vist virker opplysningen om svart kategori malplassert på dette nivået, og om overskriften 

hadde vært lik det konstruerte eksemplet hvor vurdering var en del av overskriften hadde graden 

av sikkerhet forberedelsesrelasjonen var bestemt med mest sannsynlig vært svak. Når derimot 

overskriften er såpass vag at en forberedelsesrelasjon virker tilforlatelig blir slike strukturelle 

skjevheter et moment som er lett å overse fordi graden av sikkerhet relasjonen er bestemt kan 

være relativt høy. 

Hva retorisk strukturanalyse ikke viser 

I rekken av vurderinger som Miljødirektoratet gjør, er det som jeg har vist i analysen en stor 

variasjon i hvordan disse vurderingene er strukturert. Årsaken til at jeg har påpekt at det er en 

såpass ulik struktur, hvor konklusjoner utelates, saksforholdene blir presentert noen ganger først 

og noen ganger sist, er at jeg har hatt muligheten til å sammenligne de ulike vurderingene. I en 

kortere tekst er det ikke nødvendigvis et sammenligningsgrunnlag på samme måte, og dette 

aspektet ved RST som metode for tekstrevideringer vil antageligvis ikke være gjeldende i slike 

tilfeller. 

På den annen side oppleves også RS-analysen som svært lukket rundt teksten. I en av vurder-

ingene av kjemikaliene kommer det ikke frem overhodet om Miljødirektoratet faktisk gir til-

latelse til utslipp, og man blir tvunget til å undersøke tillatelsesdokumentet for å se om det har 

skjedd. I dette tilfellet hadde Miljødirektoratet gitt tillatelse til utslipp, og det er underlig at disse 
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opplysningene ikke kom inn i vurderingen, men uansett kan det fortelle oss noe om at RST ikke 

fanger opp et slikt samspill mellom ulike tekster. Dette viser at det foregår et tekstsamspill slik 

det er beskrevet i kapittelet om den tekstuelle konteksten, og det ser ut til at RS-analysen ikke 

er i stand til å fange opp dette samspillet når strukturen går ut over den tekstlige. 

Det samme må sies å gjelde henvisninger. For eksempel viser Miljødirektoratet til søknaden i 

segment C32: «For ytterligere beskrivelse viser vi til operatørens søknad». RST kan ikke på 

noen adekvat måte vise at dette segmentet viser til noe utenfor teksten, eller at det er en bestemt 

henvisning til en bestemt tekst. En delvis løsning på dette problemet kunne være å innføre en 

sjette utdypningsrelasjon som innbefatter henvisningen, siden ingen av de andre undergruppene 

av utdypningen er egnede. Man kan tenke seg at forfatterens intenderte effekt på leseren blir at 

leseren forstår at det finnes informasjon om emnet i kjernen på et bestemt sted. Henvisninger 

kan selvsagt også være interne, som for eksempel en henvisning til et annet kapittel, men en 

slik relasjon som går «på tvers» av så mange enheter vil mest sannsynlig ikke vises på noen 

særlig hensiktsmessig måte.  

Dette kan tyde på at det kan være nødvendig med to nye utdypningsundergrupper av relasjons-

typer, en tekstintern henvisning og en tekstekstern henvisning. Betingelsene for satellitten vil 

da være at den faktisk er en henvisning, henholdsvis tekstintern og tekstekstern. Med en slik 

relasjonstype vil det også bli tydeliggjort hvor henvisningen gjøres, om så det er utenfor eller 

innenfor. Ingen av disse to forslagene løser problemet med å vise nøyaktig hvor det henvises, 

men det gir likevel et pekepinn om det henviser til en tekst innenfor eller utenfor teksten. 

Om den sekvensielle omstruktureringen 

Torvatn (2004) konkluderer i sin avhandling blant annet med at «[…] RST-analysen kan være 

nyttig for å beskrive den hierarkiske strukturen i teksten, mens den ikke fungerer for å beskrive 

den sekvensielle strukturen» (s. 263). Som jeg har vist i analysen utfordrer jeg delvis dette 

standpunktet, ved at RS-analysen nettopp setter problemer med disposisjonen i søkelyset, og 

ved å påvise dette har man et grunnlag for å omstrukturere teksten. Et eksempel på dette er 

omstruktureringen av kapittel 3.8.4 Etablering av beredskap, hvor RS-analysen påviste en 

mulig uheldig disponering av opplysningene, men viste forbindelsene på tvers av mellomlig-

gende forløp. Det må likevel at RS-analysens evne til å påvise slike sekvensielle utfordringer 

kan være begrenset til segmenter som står nært hverandre, siden det kan være vanskelig å se 

sammenhengen mellom disse dersom man ikke har dem friskt i minnet i «analyseøyeblikket». 
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Torvatn har på en annen side analysert langt kortere tekster enn vedtaksbrevet som har blitt 

analysert i denne oppgaven, noe som kan forklare at man har kommet til ulike resultater. Og 

når Torvatn (2004) kommenterer RS-analysen ved å si at «RST-analyse fungerer godt for å 

beskrive hvilke opplysninger som støtter opp om hvilke» (s. 261), må det sies å være selve 

kjernen i hva RST kan gjøre. 

5.1.2 Hvorfor er denne teksten så vanskelig å forstå? – andre 

perspektiver på teksten og videre forskning 

En overbevisende tekst? 

Vi har i denne oppgaven sett at Miljødirektoratets tekst er sterkt argumenterende, og vi har sett 

hva slags problem teksten er et forsøk på å løse, og vi har sett hva slags typer av mottakere som 

kan tenkes å lese teksten og som er innbakt i teksten. Deretter har vi sett hvordan teksten er 

retorisk strukturert, og vi har da sett noen mulige årsaker til at teksten er vanskelig å forstå, på 

tross av at den ved første øyekast fremstår som skrevet med overbevisning som formål. 

Hvem er teksten skrevet for? 

Modelleserne vi har kartlagt er ulike, men antageligvis ikke så ulike at problemet ligger i at 

teksten henvender seg til to diametralt ulike modellesere med kontrasterende behov, slik 

Tønnesson (2002) påviste i sin analyse av en Illustrert vitenskap-artikkel (s. 122–136). Det er 

grunn til å tro at et vedtaksbrev som er transparent når det gjelder hvilke hjemler de behandler 

saken etter, og hvilke vurderinger som gjøres av et definert saksforhold vil tilfredsstille alle de 

ulike modellesergruppene jeg har identifisert i teksten. Likevel kan det tenkes at den store over-

vekten av beskrivelser av miljøet kan være ment for å tilfredsstille den modellesergruppen som 

spesielt har å gjøre med miljøvern, og disse skildringene av den sårbare naturen kan nok gjøre 

flere overrasket når Miljødirektoratet likevel til sist gir tillatelse til leteboring. 

Flere stemmer i teksten 

Samtidig er det nærliggende å tro at et heteroglossia-problem kan være medvirkende til at denne 

teksten er vanskelig å få oversikten over. Forholdet mellom Miljødirektoratet, som jo er 

avsenderen, og Equinor, hvis søknad og miljørisikoanalyse er både bakgrunnen for vedtaket og 
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saksforholdet i teksten, kan virke uryddig til tider og det vil nok derfor ikke være for kontro-

versielt å legge frem en hypotese om at dette kan være en av årsakene. Dette er likevel ikke noe 

jeg har hatt som omdreiningspunkt for oppgaven, men det kan være et utgangspunkt for senere 

analyser hvor man kan undersøke tekstens ulike stemmer. 

Det er også ting som tyder på at det kan være flere stemmer som er i konflikt om å være den 

dominerende stemmen. En hypotese kan være at en sterk, men likevel underspilt stemme i tekst-

en, er «politikkens stemme» som man finner i segment Ea20–21:  

Miljødirektoratet har lagt til grunn de overordnede rammene gitt i 

stortingsmeldinger om regjeringens miljøvernpolitikk og om 

petroleumsvirksomhet. I denne saken har vi lagt særlig vekt på 

rammene som er gitt i St.meld. nr. 37 (2012-2013) Helhetlig forvaltning 

av det marine miljø i Nordsjøen og Skagerrak og St.meld. nr. 35 

(2016/2017) Oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet. 

Det er grunn til å tro at disse rammene er en av de viktigste årsakene til at tillatelsen blir gitt, 

og at Miljødirektoratet som fagetat likevel må foreta en grundig vurdering av miljøkonse-

kvensene ved å tillate leteboringen. Denne vurderingen, som i dette tilfellet faller negativt ut 

for miljøets del, virker svært tung i forhold til omtalen av stortingsmeldingene, noe som kan 

gjøre at den endelige vurderingen virker skjev. 

Dette er selvfølgelig ikke konkluderende, men en skissering av en hypotese som det hadde vært 

spennende å nærme seg ved en annen anledning. 

Bruk av maler 

Denne vedtaksteksten som har blitt analysert i denne oppgaven har, som mange andre tekster, 

blitt til ved hjelp av en mal. Bruken av maler kan nok i stor grad være et godt og nyttig verktøy 

for skribenter siden det blir en huskeliste over momenter som skal med, samtidig som en viss 

strukturering allerede er gitt. 

Når jeg har analysert teksten har det særlig vært strukturer på et lokalt nivå som har virket 

problematiske, og jeg har i mindre grad sett at det har vært problemer med den globale struk-

turen. Samtidig kan «ikke-vurderingen» av stoffer i svart kategori, Ed9–11, være et resultat av 

en nærmest slavisk bruk av malen. Problemet oppstår når Miljødirektoratet gjør omfattende 

vurderinger av noen kjemikalier og konstaterer at de ikke trenger å vurdere andre på samme 

nivå. Det kan hende at «ikke-vurderingen» naturlig hadde fått en annen plass i strukturen om 
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det ikke var for malen. En videre studie av malbrukens konsekvenser for tekstkvaliteten hadde 

derfor vært interessant. 

5.2 Konklusjon 

5.2.1 Hovedfunn 

I denne retoriske strukturanalysen har jeg funnet tre aspekter ved tekstrevidering hvor metoden 

ser ut til å være et delvis egnet verktøy: 

Enhetlige strukturer 

Retorisk strukturanalyse kan virke å være et nyttig hjelpemiddel for å påvise varierende struk-

turer, hvor man skulle anta at en enhetlig struktur sannsynligvis kunne være å forvente. Når så 

disse avvikende strukturene er identifisert, kan man ved hjelp av RST «rekonstruere» 

strukturen, og deretter forsøke å skrive om teksten slik at den samsvarer med de andre 

strukturene på samme nivå. 

I denne oppgaven har jeg brukt Miljødirektoratets vurderinger av utslipp av stoffer i ulike farge-

kategorier som eksempler på strukturer som kunne vært like. En slik revidering av tekster krever 

likevel at tekstene er av et slikt omfang at man kan finne tekstforløp som burde struktureres 

likt. I kortere tekster er det ikke sikkert at denne egenskapen ved RS-analyse er relevant. 

En slik rekonstruksjon som jeg har beskrevet her, krever også en forståelse av situasjonen 

teksten har oppstått i, og en oversikt over avsender og mottakers intensjoner og forventninger, 

slik jeg har forsøkt å avklare i modelleseranalysen og kartleggingen av den retoriske situasjon. 

Disponeringen av stoffet 

Analysen har også vist at retorisk strukturanalyse kan være et verktøy for å omdisponere 

tekstenheter, slik at de kommer i en rekkefølge som er logisk. Det er likevel med et forbehold 

om at disse tekstenhetene som står «feilplassert» på et lavt nivå må være plassert nær hverandre 

i utgangspunktet, slik at den som analyserer kan se sammenhengen mellom dem. I lengre tekst-

er, som denne som er analysert her, kan det hende at retorisk strukturanalyse kun fanger opp 
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deler av disse disponeringsfeilene. Det er derfor grunn til å tro at denne dimensjonen ved RST 

gjelder i høyere grad ved analyse av kortere tekster 

Kontra-intuitive resultater som en ledetråd 

Den retoriske strukturanalysen virker å ha den egenskapen at den kan påvise at noe er utydelig 

ved teksten når det er vanskelig å plassere relasjonene i en bestemt kategori. Samtidig er 

antageligvis ikke alltid retorisk strukturanalyse et egnet verktøy for å rette opp i dette, men kan 

fungere som et verktøy for å identifisere utydelige deler av teksten. I tillegg har analysen vist 

at det kan være et behov for flere relasjonstyper, og da har jeg trukket frem henvisningen som 

en relasjon som mangler. 

5.2.2 Konklusjon 

På spørsmålet om i hvilken grad retorisk strukturanalyse kan være et nyttig verktøy for å 

revidere tekster, vil svaret være «i noen grad». Bruken av retorisk strukturanalyse kan være 

mangfoldig slik analysen har vist, men ved analyse av lengre tekster krever den en evne til å ha 

et godt overblikk over teksten. Det kan være vanskelig å oppnå en slik oversikt ved analyse av 

såpass lange tekster som Miljødirektoratets vedtaksbrev. Å konstruere gjentagende vurderings-

strukturer virker som en særlig lovende metode for å revidere tekst, og nå gjenstår det å prøve 

fremgangsmåtene for en retorisk strukturorientert revidering av tekster jeg har skissert i denne 

oppgaven i praksis. 
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Vedlegg 

Vedlegg 1: Segmentering av  Vedtak om tillatelse til boring av letebrønn 35/10-4S Stålull 

1. Postadresse: Postboks 5672, Torgarden, 7485 Trondheim | Telefon: 03400/73 58 05 00 | Faks: 73 58 05 01 

2. E-post: post@miljodir.no | Internett: www.miljødirektoratet.no | Organisasjonsnummer: 999 601 391 

3. Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim | Grensesvingen 7, 0661 Oslo| 

4. Besøksadresser Statens naturoppsyns lokalkontorer: Se www.naturoppsyn.no 

0. Vedtak om tillatelse til boring av letebrønn 35/10-4S Stålull 

A 

1. Miljødirektoratet gir med dette tillatelse etter forurensningsloven til boring og tilbakeplugging av letebrønn 35/10-4S 

Stålull.  

2. Tillatelsen med vilkår er vedlagt.  

3. På grunn av høy miljørisiko for sjøfugl i åpent hav om vinteren,  

4. er tillatelsen kun gjeldende for perioden fra 1. april til 31. oktober. 

5. Miljødirektoratet ser det dessuten som nødvendig å stille krav til beredskap  

6. som går ut over operatørens foreslåtte løsning.  

7. Dette omfatter krav til å vurdere forhåndsplassering av oljevernutstyr i framskutte depoter, krav til verifisering av 

beredskapen før boring i oljeførende lag og krav til å vurdere utholdenhet av en eventuell aksjon i kyst- og 

fjordområder og etter eventuell stranding. 

8. En redegjørelse om resultater og vurderinger som ligger til grunn for etablering av den kystnære beredskapen skal 

oversendes Miljødirektoratet senest to måneder etter gjennomført boring. 

9. Equinor ASA skal betale et gebyr på kr. 84 300,- for Miljødirektoratets behandling av søknaden.  

10. Vedtaket kan påklages til Klima- og miljødepartementet innen 3 uker. 

B 

1. Vi viser til søknad fra Equinor Energy AS (heretter Equinor) av 13. februar 2018, oppdatert søknad av 5. juni 2018, 

samt annen korrespondanse i saken som omtalt nedenfor under "Saksgang". 

2. Miljødirektoratet gir med dette tillatelse til boring av brønnen. 

3. Tillatelsen gis med hjemmel i forurensningsloven § 11, jf. § 16.  

4. Krav til beredskap gis med hjemmel i forurensningsloven § 40 jf. aktivitetsforskriften § 73. 

5. Utslipp som ikke er regulert gjennom spesifikke vilkår er omfattet av tillatelsen hvis  

6. opplysninger om slike utslipp ble fremlagt i forbindelse med saksbehandlingen  

7. eller må anses å ha vært kjent på annen måte da vedtaket ble truffet. 

8. All forurensning fra virksomheten er uønsket.  

9. Selv om utslippene holdes innenfor de fastsatte utslippsgrensene,  

10. plikter operatøren å redusere utslippene så langt det er mulig uten urimelige kostnader.  

11. Det samme gjelder utslipp av komponenter Miljødirektoratet ikke uttrykkelig har satt grenser for gjennom særskilte 

vilkår. 

12. En eventuell søknad om endringer i tillatelsen må foreligge i god tid før endring ønskes gjennomført.  

13. Miljødirektoratet kan også foreta endringer i tillatelsen på eget initiativ i medhold av forurensningsloven § 18. 

14. At forurensningen er tillatt utelukker ikke erstatningsansvar for skade, ulemper eller tap  

15. som er forårsaket av forurensningen, jf. forurensningsloven § 56. 

16. I tillegg til de kravene som følger av tillatelsen plikter operatøren å overholde forurensningsloven og 

produktkontrolloven og andre forskrifter som er hjemlet i disse lovene, herunder HMS-forskriftene for 

petroleumsvirksomheten. 

17. Brudd på tillatelsen er straffbart etter forurensningsloven §§ 78 og 79.  

18. Brudd på krav som følger direkte av forurensningsloven og produktkontrolloven i tillegg til forskrifter fastsatt i 

medhold av disse lovene er straffbart. 

C 

1. 1 Bakgrunn 
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2. Equinor planlegger boring av letebrønn 35/10-4S Stålull med bruk av riggen Deepsea Bergen.  

3. Brønnen ligger i Nordsjøen, ca. 10 km vest for Fram og 67 km vest-nordvest for Utvær i Sogn og Fjordane,  

4. som er nærmeste land.  

5. Havdypet er ca. 366 meter. 

6. Tidligste oppstart vil være i månedsskiftet juni/juli 2018,  

7. og boreoperasjonene forventes å ha en varighet på inntil 84 dager.  

8. Brønnen vil bli boret gjennom fire potensielt oljeførende lag.  

9. Hovedbrønnen og de eventuelle sidestegene vil bli permanent tilbakeplugget etter avsluttet boring. 

10. Aktivitetene vil medføre utslipp av kjemikalier i rød, gul og grønn kategori, utslipp av borekaks, utslipp til luft, 

avfallsgenerering og fare for akutt forurensning. 

11. Det er gjort grunnlagsundersøkelser i området i forbindelse med tidligere utbygginger  

12. uten at det ble avdekket koraller eller annen sårbar bunnfauna. 

13. Equinor har fått utført en helårlig miljørisiko- og beredskapsanalyse for Stålull som var vedlagt den opprinnelige 

søknaden.  

14. Forventet oljetype er tilsvarende som Fram,  

15. og denne oljen er benyttet som referanseolje og til dimensjonering av beredskap. 

16. Miljørisiko- og beredskapsanalysen ble oppdatert 5. juni 2018 som følge av at Equinor i dialog med 

Petroleumstilsynet og Miljødirektoratet endret planlagt brønndesign.  

17. I det følgende refererer vi kun til den oppdaterte miljørisiko- og beredskapsanalysen. 

18. Høyeste miljørisiko i boreperioden om sommeren er for lomvi i åpent hav, med 14 % av Equinors 

operasjonsspesifikke akseptkriterium for alvorlig miljøskade.  

19. I høstsesongen er det beregnet høyest miljørisiko for alkekonge i åpnet hav, med 68 % risiko for alvorlig miljøskade i 

november måned. 

20. Det er høy risiko for stranding av olje langs kysten fra ytre Sogn til Froan gjennom hele året.  

21. Korteste drivtid til land er ca. 3 døgn om vinteren og 5 døgn om sommeren. 

22. Statoil planlegger en beredskapsløsning med 9 NOFO systemer i barriere 1 og 2, med responstid på 5 timer for første 

system og 25 timer for fullt utbygd barriere 1 og 2.  

23. For barriere 3 og 4 planlegger Equinor en beredskapsløsning  

24. som omfatter 8 fjordsystemer og 8 kystsystemer, med responstid på 3 døgn for første system og 5 døgn for fullt 

utbygd barriere.  

25. I barriere 5 vil det bli mobilisert strandrenselag og eventuelle andre ressurser innen 5 døgn,  

26. som tilsvarer korteste driftstid til et prioritert område.  

27. Det endelige antall strandrenselag som det vil kunne bli behov for avhenger av oljens geografiske spredning og 

tilgjengeligheten til berørte områder. 

28. Med de kjemikalievalgene som er tatt,  

29. samt generelt høyt fokus på null skadelige utslipp  

30. og tiltak som er beskrevet i denne søknaden,  

31. vurderer Equinor det slik at boringen kan gjennomføres uten vesentlige negative konsekvenser for miljøet på 

borestedet og havområdet for øvrig. 

32. For ytterligere beskrivelse viser vi til operatørens søknad. 

D 

1. 2 Saksgang 

2. Miljødirektoratet har behandlet søknaden i henhold til forurensningsforskriften kapittel 36 om behandling av 

tillatelser etter forurensningsloven. 

3. Saken er forhåndsvarslet i henhold til forurensingsforskriften § 36-5 med kommentarfrist 4. april 2018.  

4. En kort oppsummering av uttalelsene og operatørens kommentarer til disse følger nedenfor.  

5. Miljødirektoratet har vurdert uttalelsene og operatørens kommentarer i vår behandling av søknaden. 

6. Equinor har ellers redegjort nærmere for boreplan, miljørisiko og beredskapsanalyser i møte med Miljødirektoratet 

13. april 2018 og gitt tilleggsinformasjon i e-post av 19. april 2018. 

7. Det ble også avholdt et møte mellom Equinor, Petroleumstilsynet og Miljødirektoratet 15. mai 2018,  

8. der myndighetene henstilte Equinor om å endre brønndesign med sikte på å redusere miljørisikoen. 

9. Som en oppfølging av dette møtet oversendte Equinor en oppdatert søknad om boring av letebrønnen 5. juni 2018.  

10. Equinor presenterte reviderte boreplaner og oppdaterte miljørisiko- og beredskapsanalyser i møte med 

Miljødirektoratet og Petroleumstilsynet 7. juni 2018.  
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11. På forespørsel fra myndighetene, oversendte dessuten Equinor ytterligere tilleggsinformasjon i e-poster av 11,12 og 

18. juni 2018. 

12. Den oppdaterte søknaden av 5. juni 2018 har ikke vært sendt på høring,  

13. siden endringene som er gjort i brønndesignet har medført lavere beregnet miljørisiko enn det som framgikk av den 

opprinnelige søknaden. 

14. 2.1 Uttalelser 

15. Fiskeridirektoratet 20. mars 2018: 

16. Fiskeridirektoratet opplyser at det foregår dorgefiske etter makrell i det aktuelle området i august måned,  

17. og det kan være svært mange kystfiskefartøy innenfor et konsentrert område i forbindelse med dette.  

18. I influensområdet nærmere kysten kan det ventes notfiske spesielt etter sei.  

19. Notfiske etter sild kan også forekomme.  

20. Det kan også ventes fiske med faststående redskap (line), etter hvitfisk som lange og brosme.  

21. Annen fiskeriaktivitet, samt fangst av vågehval kan heller ikke utelukkes. 

22. Fiskeridirektoratet påpeker at det i risikoanalysen feilaktig står at lokaliteten ligger i Norskehavet,  

23. mens den i virkeligheten ligger på Vikingbanken i Nordsjøen.  

24. Nordsjøen har et mer sammensatt økosystem og mer variert fiskeri enn det man finner i Norskehavet.  

25. Fiskeridirektoratet finner det også bekymringsverdig at  

26. man kun har vurdert risiko for overflateutblåsning  

27. samtidig som det står at det også er risiko for sjøbunnsutblåsning,  

28. og anmoder om bedre kvalitetssikring av søknader før de blir sendt på høring. 

29. Strømmen i området domineres av en sydgående saltholdig atlanterhavsstrøm.  

30. Deler av denne strømmen har avgreininger mot øst,  

31. dvs. inn mot land.  

32. Det er derfor sannsynlig at eventuelle utslipp ikke bare vil spres med vinden nordover,  

33. men også med strømmen sørover og inn i fiskefelt lenger sør, samt fiskefelt nærmere land. 

34. På bakgrunn av strømsystemet i området og det mangfoldet av fiskeriaktivitet som foregår  

35. finner Fiskeridirektoratet det underlig at  

36. risiko- og sårbarhetsanalysen kun vurderer to arter fisk (torsk og sild),  

37. samt at de vurderer influensområdet til å være i Norskehavet.  

38. Videre er det mangelfulle vurderinger knyttet til sjøpattedyr i søknaden.  

39. Hvalarter som har utbredelse i Nordsjøen burde vært inkludert i analysen i tillegg til oter og sel. 

40. Fiskeridirektoratet etterlyser videre beskrivelser av eventuelle konsekvenser av en sjøbunnsutblåsning og effekter i 

vannsøylen og på sjøbunnen av å slippe ut borekaks.  

41. I den grad det foregår oppvirvling av sediment eller "støvlegging" som følge av spredning i vannmassene  

42. så vil dette ha potensiell negativ påvirkning på fiskeriaktiviteten som foregår i området.  

43. Dumping av masser bør uansett gjøres så skånsomt som mulig for å hindre spredning av partikler i vannmassene 

eller oppvirvling av bunnsediment. 

44. Fiskeridirektoratet er ellers tilfreds med  

45. at det ikke planlegges utslipp av miljøgifter i svart kategori  

46. og at beredskapen i forhold til eventuelle ulykker synes å være god. 

47. Kystverket 27. mars 2018 

48. Kystverket merker seg at Equinor har beregnet et behov for en meget omfattende beredskap i alle barrierer som 

inngår i beredskapen,  

49. altså både på havet og i kyst- og strandområder som kan bli berørt av en eventuell utblåsing. 

50. Å framskaffe nødvendige beredskapsressurser uten at dette svekker beredskapen knyttet til andre aktiviteter i 

Nordsjøen, eller den kommunale beredskapen i potensielt berørte områder, kan synes meget krevende.  

51. Det er derfor viktig å verifisere, i god tid før oppstart av den omsøkte aktiviteten,  

52. at beredskapen vil være operativ og fungere etter sin hensikt. 

53. 2.2 Equinors kommentarer til innkomne uttalelser 

54. Kommentarer til Fiskeridirektoratets uttalelse: 

55. Beregningen av miljørisiko for fisk utføres etter metoden som beskrives i Norsk Olje og Gass sin veiledning (DNV, 

2007).  

56. I miljørisikoanalysen for letebrønn 35/10-4 Stålull, avsnitt 5.3.2, har beklageligvis datasettets utbredelse og 

definisjon blitt benyttet i forhold til brønnens lokalitet.  
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57. Brønnens lokalitet ligger i nordlige del av Nordsjøen som beskrevet i miljørisikoanalysens innledning og tekniske 

sammendrag,  

58. men da det ikke foreligger datasett tilrettelagt for risikomodellen for noen arter i Nordsjøen,  

59. er datasettene for Norskehavet benyttet som substitutt.  

60. Modelleringen viser dessuten at oljen i hovedsak driver nordover.  

61. Gyteområder til tobis er inkludert i figurene som viser vannsøylekonsentrasjoner (avsnitt 3.4.4), 

62. og det vises ingen overlapp med THC konsentrasjoner i vannsøylen og de kartlagte tobisområdene. 

63. Influensområdet med potensielt skadelige vannsøylekonsentrasjoner av olje, gitt en utblåsning fra letebrønn Stålull, 

er begrensede og knyttet til området rundt utslippspunktet.  

64. Gyteområdene for ulike arter er generelt store  

65. og det kan derfor eventuelt forventes kun små og lokale konsekvenser. 

66. Hval forflytter seg over store områder,  

67. og har svært store utbredelsesområder.  

68. Det foreligger ikke datasett som er egnet for kvantitativ risikomodellering på hvalarter.  

69. Konsekvenser vil være begrenset til individnivå og ikke populasjonsnivå. 

70. Kystsel og oter er knyttet til kystnære områder  

71. og risiko for artene havert, steinkobbe og oter er behandlet i miljørisikoanalysen  

72. da det er disse artene det foreligger gode utbredelsesdata for. 

73. Miljørisikoanalysen omfatter oljedriftsberegninger og spredningsmodellering for både overflate- og 

sjøbunnsutblåsning,  

74. samt helårlige konsentrasjonsberegninger for THC i vannsøylen gitt en overflate- og sjøbunnsutblåsning.  

75. Beregnet miljørisiko i tilknytning til letebrønn Stålull viser et vektet bilde for overflate- og sjøbunnsutblåsning. 

76. Barytt brukes som vektmateriale  

77. og er et naturlig mineral som finnes i mange bergarter  

78. og vil sammen med utboret masse fra topphullet sedimentere i umiddelbar nærhet rundt borehullet.  

79. Synlig påvirkning av bunnsediment vil erfaringsmessig begrense seg til 50 – 100 m fra borelokasjonen,  

80. et område som raskt rekoloniseres.  

81. For nærmere informasjon om effekter av topphullsboring på havbunnen, henvises det til: Deep-sea observations at 

hydrocarbon drilling locations: Contributions from the SERPENT Project after 120 field visits, Bakke T, Klungsøyr J. og 

Sanni S. (2013). Environmental impacts of produced water and drilling waste discharges from the Norwegian 

offshore petroleum industry og Norges forskningsråd (2012) «Langtidsvirkninger av utslipp til sjø fra 

petroleumsvirksomheten». 

82. Området som blir påvirket av borekaks etter topphullsboring vil ikke være til hinder for noen fiskeriaktiviteter.  

83. Når omsøkt leteaktivitet er ferdig,  

84. vil brønnhodet være fjernet  

85. og ingen fysiske strukturer vil være igjen på havbunnen. 

86. Fiskeriaktivitetene i området der leteaktiviteten planlegges er ikke beskrevet i utslippssøknaden,  

87. da dette ikke er informasjon Miljødirektoratet etterspør i forbindelse med behandling av en leteboringsaktivitet. 

88. Leteboring er en midlertidig og kortvarig aktivitet  

89. som forventes å kunne skje uten vesentlig ulempe for andre næringer.  

90. En eventuell fremtidig utbygging vil utløse krav om konsekvensvurdering der effekter for andre næringer skal 

utredes. 

91. Kommentarer til Kystverkets uttalelse 

92. Equinor arbeider med oljevernberedskapsplanen til brønnen,  

93. der detaljene rundt ressursene i de ulike barrierene vil bli beskrevet.  

94. Oljevernberedskapsplanen vil bli omfattende, spesielt i barriere 3, 4 og 5,  

95. på grunn av relativt liten avstand til land.  

96. Equinor har derfor en tett dialog med NOFO og andre ressurser med tanke på å lage en robust og god plan for 

brønnen.  

97. Vi vil gjennomføre en operativ statusgjennomgang med NOFO før oppstart der ressursbehovene i planen vil bli 

gjennomgått og verifisert. 

E 

0. 3 Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse 

Ea 
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1. 3.1 Utgangspunktet for vurderingen 

2. Ved avgjørelsen av om tillatelse skal gis og ved fastsetting av vilkår  

3. har Miljødirektoratet vurdert de forurensningsmessige ulempene ved tiltaket opp mot de fordelene og ulempene 

som tiltaket for øvrig vil medføre,  

4. slik forurensningsloven krever.  

5. Prinsippene i natur-mangfoldloven §§ 8-10 er lagt til grunn som retningslinjer ved vurderingen etter 

forurensningsloven.  

6. I tillegg er det lagt vekt på forvaltningsmålene i §§ 4 og 5.  

7. Målet i § 5 er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt,  

8. og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. 

9. Vi har i tillegg lagt HMS-forskriftene for petroleumsvirksomheten til grunn for behandlingen av søknaden.  

10. Vi viser i denne forbindelse til rammeforskriften § 11 om prinsipper for risiko-reduksjon. 

11. Paragrafen spesifiser at  

12. skade eller fare for skade på det ytre miljøet skal forhindres eller begrenses i tråd med lovgivingen,  

13. og at risikoen deretter skal reduseres ytterligere  

14. så langt det er teknisk og økonomisk mulig.  

15. Forskriften presiserer  

16. kravet til bruk av beste tekniske, operasjonelle eller organisatoriske løsninger,  

17. at føre-var-prinsippet skal følges,  

18. og at operatørene har en generell substitusjonsplikt  

19. når det gjelder faktorer som kan volde skade eller være til ulempe for miljøet. 

20. Miljødirektoratet har lagt til grunn de overordnede rammene gitt i stortingsmeldinger om regjeringens 

miljøvernpolitikk og om petroleumsvirksomhet.  

21. I denne saken har vi lagt særlig vekt på rammene som er gitt i St.meld. nr. 37 (2012-2013) Helhetlig forvaltning av det 

marine miljø i Nordsjøen og Skagerrak og St.meld. nr. 35 (2016/2017) Oppdatering av forvaltningsplanen for 

Norskehavet. 

Eb 

1. 3.2 Om naturverdiene i området 

2. Stålull er lokalisert 10 km vest for Framfeltet i Nordsjøen og 67 km vest-nordvest for Utvær i Solund kommune i Sogn 

og Fjordane,  

3. som er nærmest land.  

4. Stålull ligger dermed i et område  

5. som dekkes av forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerrak,  

6. men store deler av influensområdet for et akutt oljeutslipp (utblåsning) strekker seg nordover i områder  

7. som dekkes av forvaltningsplanen for Norskehavet. 

8. Fiskesamfunnet i Norskehavet domineres av de tre pelagiske artene sild, makrell og kolmule.  

9. Viktige endringer de siste årene er  

10. at makrellbestanden har økt,  

11. mens sildebestanden og kolmulebestanden har blitt redusert. 

12. Sjøfuglbestandene innenfor influensområdet til Stålull er generelt i tilbakegang.  

13. Krykkje- og lomvibestandene har gått betydelig tilbake på fastlandet,  

14. lundebestandene har hatt mange år med dårlige eller helt mislykkede hekkinger  

15. mens andre bestander har holdt seg forholdsvis uendret.  

16. Mytetellinger av ærfugl langs kysten fra Ofoten til Bergen i 2012 viser en betydelig nedgang i forhold til tellinger på 

1980- og 1990-tallet.  

17. Bestandene av toppskarv og storskarv er også i nedgang. 

18. Bestanden av de fleste sjøpattedyr i de aktuelle områdene er relativt stabile,  

19. med steinkobbe, havert, vågehval, knølhval, spermhval og finnhval som relativt vanlige arter. 

20. Undersøkelser har ellers vist at en rekke bunndyrarter, som følge av varmere vann, har utvidet sin utbredelse 

nordover.  

21. Godt over 100 nye arter har kommet fra mer tempererte områder og har etablert seg i norske farvann fra 1997 og 

fram til i dag. 

22. Flere særlig verdifulle og sårbare områder ligger innenfor og i utkanten av influensområdet, herunder Bremanger–

Ytre Sula, Runde, Mørebankene, Remman, Froan-Sularevet og den såkalte "Kystsonen",  
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23. som strekker seg fra grunnlinjen og 12 nautiske mil utover. 

24. Bremanger–Ytre Sula er hekke-, fjærfellings-, trekk- og overvintringsområde for sjøfugl, og et viktig yngleområde for 

steinkobbe.  

25. Flere fuglereservater ligger også innenfor området. 

26. Runde er et svært viktig område for sjøfugl gjennom hele året, blant annet lunde, lomvi, krykkje, alke, havhest, 

havsule og toppskarv. 

27. Froan er en viktig yngleplass for havert og steinkobbe  

28. og er et sentralt næringsområde for mange arter sjøfugl både i og utenfor hekketiden, særlig for kystbundne arter 

som storskarv, toppskarv, marine dykkender, sildemåke og teist.  

29. Flere fiskebestander, blant annet norsk vårgytende sild, gyter dessuten innenfor området. 

30. Mørebankene, er et kjerneområde for gyting og tidlig oppvekst for sild og sei.  

31. Mørebankene er også et viktig gyte- og tidlig oppvekstområde for nordøstarktisk torsk og hyse og dessuten viktig 

som næringsområde for mange arter av sjøfugl, herunder havsule, lomvi, lunde og alke. 

32. Remman er et gruntvannsområde utenfor Nordmøre  

33. som er fredet som naturreservat, bl.a pga. godt utviklet tareskog og stor betydning for sjøfugl. 

34. For 8 av de prioriterte områdene er beregnet drivtid mindre enn 20 døgn. 

35. I tillegg til de områdene som er definert som særlig verdifulle og sårbare,  

36. er kystsonen ut til 25 km fra grunnlinja identifisert som et generelt verdifullt område. 

37. Sannsynligheten for stranding av olje ved en dimensjonerende utblåsning fra Stålull overstiger 5 % langs hele kysten 

fra Sotra i Hordaland til Vikna i Trøndelag, samt i ytre deler av skjærgården videre nordover Helgelandkysten.  

38. I de mest utsatte områdene fra Smøla til Froan er treffsannsynligheten opp mot 90 %. 

39. Equinor har ikke gitt opplysninger om forekomst av koraller og svamper, eller andre særlig sårbare arter ved 

borelokasjonen. 

Ec 

1. 3.3 Vurdering av prinsippene i naturmangfoldloven 

2. På bakgrunn av framlagt og eksisterende informasjon konstaterer Miljødirektoratet at  

3. kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å vurdere søknaden, jf. § 8 i naturmangfoldloven.  

4. Informasjonen om miljøverdier i området er i stor grad sammenstilt i faggrunnlaget for forvaltningsplanen for 

Nordsjøen og Skagerrak (Meld. St. 37 (2012-2013). 

5. Miljødirektoratet har også vurdert samlet belastning i det aktuelle området,  

6. slik naturmangfoldloven § 10 krever.  

7. Vi er ikke kjent med at  

8. det forekommer regulære utslipp fra andre kilder i nærheten av Stålull  

9. som vil påvirke naturmangfoldet i nevneverdig grad.  

10. Samlet belasting som følge av regulære planlagte utslipp vurderes dermed å være akseptabel.  

11. Miljøvurderingene som ligger til grunn for dette er nærmere omtalt nedenfor.  

12. Vi presiserer at  

13. risiko for akutt forurensning ikke er inkludert i vurderingen av samlet belastning. 

Ed 

1. 3.4 Bruk og utslipp av kjemikalier 

2. I henhold til nullutslippsmålet gir vi kun tillatelse til utslipp av kjemikalier i svart, rød og gul underkategori  

3. dersom det foreligger tungtveiende tekniske eller sikkerhetsmessige grunner. 

4. Operatøren har plikt til å erstatte kjemikalier de bruker med alternative kjemikalier  

5. som gir lavere risiko for miljøskade eller benytte andre løsninger enn kjemikaliebruk (jf. Substitusjonsplikten i 

produktkontrolloven § 3a og aktivitetsforskriften § 65). 

6. Utgangspunktet for tillatelser til bruk og utslipp av kjemikalier er aktivitetsforskriften § 66, jf. §§ 62-65. 

7. Ved vurdering av tillatelse til bruk og utslipp av kjemikalier 

8. har vi i tillegg til fargekategori lagt vekt på operatørens vurderinger av mulige miljøeffekter etter utslipp av de ulike 

kjemikaliene både med hensyn til mengde, tid og sted for utslipp. 

9. 3.4.1 Stoff i svart kategori 

10. Søknaden omfatter ikke utslipp av stoff i svart kategori.  

11. Bruk av stoff i svart kategori som inngår i kjemikalier i lukkede systemer er beskrevet i eget avsnitt. 

12. 3.4.2 Stoff i rød kategori 
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13. Stoff i rød kategori brytes sakte ned i marint miljø, viser potensial for bioakkumulering og/eller er akutt giftige. 

14. Equinor planlegger ikke for bruk av kjemikalier i rød kategori bortsett fra i oljebasert borevæske og lukkede 

systemer. 

15. Hvis det viser å bli vanskelig å få en stabil sementslurry ved bruk av kun tilsatskjemikalier i gul og grønn kategori,  

16. vil det likevel kunne bli nødvendig å benytte kjemikalier i rød kategori. 

17. Equinor søker derfor om bruk av 371 kg stoff i rød kategori,  

18. hvorav inntil 4 kg eventuelt ville kunne gå til utslipp. 

19. Bruk av stoff i rød kategori som inngår i oljebasert borevæske og kjemikalier i lukkede systemer er beskrevet i et 

egne avsnitt. 

20. 3.4.3 Stoff i gul kategori 

21. Stoffer i gul kategori anses i utgangspunktet å ha akseptable miljøegenskaper  

22. ved at de brytes relativt raskt ned i marint miljø,  

23. og/eller viser lavt potensial for bioakkumulering  

24. og/eller er lite akutt giftige. 

25. Equinor søker om forbruk og utslipp av henholdsvis 3041 tonn og 30,1 tonn stoff i gul kategori.  

26. Ingen av stoffene som er omsøkt, forventes å brytes ned til stoff som er miljøfarlig. 

27. Miljødirektoratet legger til grunn  

28. at omsøkt mengde stoff i gul kategori er nødvendig for å gjennomføre aktivitetene  

29. og at utslippet ikke er forventet å ha betydelige effekter for miljøet.  

30. Stoff i gul kategori tillates derfor brukt og sluppet ut i tråd med søknaden.  

31. Mengde brukt og sluppet ut skal likevel minimeres. 

32. 3.4.4 Stoff i grønn kategori 

33. Stoff i grønn kategori står på OSPARs PLONOR-liste, og finnes på http://www.ospar.org/documents?d=32939.  

34. Stoffene på denne listen er vurdert til ikke å ha effekt på det marine miljøet. 

35. Equinor søker om utslipp av totalt 930 tonn stoff i grønn kategori i forbindelse med boring og sementering av 

brønnen. 

36. Hovedsakelig dreier dette seg om barytt, bentonitt og salter  

37. som inngår i vannbasert borevæske.  

38. Etter Miljødirektoratets vurdering vil utslippet fra de aktivitetene og i det omfang det er søkt om ikke medføre skade 

eller ulempe for det marine miljøet.  

39. Bruk og utslipp av stoff i grønn kategori tillates i det omfang som er nødvendig for gjennomføring av de planlagte 

aktivitetene.  

40. Det er ikke fastsatt utslippsgrenser for stoff i grønn kategori. 

41. 3.4.5 Oljebaserte borevæsker 

42. Equinor planlegger i henhold til opprinnelig brønndesign å bruke oljebasert borevæske i 14 ¾"x17 ½"-, 12 ¼"- og 8 

½"-seksjonen i hovedbrønnen, i 14 ¾" x 17 ½"-, 12 ¼"- og 8 ½"-seksjonen i sidesteg 35/10-4 A og i 12 ¼"- og 8 ½"-

seksjonen i sidesteg 35/10-4 B.  

43. Disse seksjonene er planlagt boret gjennom formasjoner som er kjent for å være reaktive og ustabile når de bores 

med vannbaserte borevæskesystemer.  

44. Oljebasert borevæske sørger for god inhibering, bedrer hullrensing og stabiliserer formasjonen i åpent hull.  

45. Samtidig vil den gi mindre utvasking og en tynnere filterkake  

46. som reduserer risikoen for å sette seg fast med bore- og datainnsamlingsstreng.  

47. Equinor vurderer det derfor som nødvendig av tekniske og sikkerhetsmessige årsaker å benytte oljebasert 

borevæske. 

48. Produktet BaraFLC513, som er klassifisert i rød kategori, planlegges brukt for filtertapkontroll i oljebasert borevæske. 

49. Totalt anslått mengde stoff i de ulike fargekategoriene i den omsøkte mengden oljebasert borevæske er 112 tonn 

stoff i rød kategori, 2 936 tonn stoff i gul kategori og 5 090 tonn stoff i grønn kategori. 

50. Miljødirektoratet tar til etterretning at Equinor anser det som nødvendig av tekniske og operasjonelle grunner å 

benytte oljebasert borevæske med innhold av kjemikalier i rød kategori  

51. og gir tillatelse til bruk som omsøkt. 

52. 3.4.6 Kjemikalier i lukkede system 

53. For kjemikalier i lukkede systemer med forbruk over 3 000 kg/år/innretning er det krav om HOCNF og at det søkes 

om tillatelse til bruk.  

54. Med forbruk menes første påfylling av systemet, utskifting og all annen bruk.  
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55. Additivpakkene i kjemikalier i lukkede system er unntatt testing, jf. aktivitetsforskriften § 62. 

56. Equinor har søkt om bruk av 34 000 kg hydraulikkvæsker i lukkede system, hvorav 16 237 kg stoff i svart kategori, og 

17 763 kg stoff i rød kategori.  

57. Equinor opplyser at det ikke vil være utslipp til sjø av kjemikalier fra lukkede system. 

58. Miljødirektoratet anser at bruken av kjemikalier i lukkede system er nødvendig for gjennomføring av aktiviteten  

59. og [miljødirektoratet] tillater den omsøkte bruken av kjemikaliene. 

Ef 

1. 3.5 Utslipp til sjø av borekaks 

2. Utslipp av borekaks er regulert i aktivitetsforskriften § 68.  

3. Utslipp av kaks fører til fysisk nedslamming av bunnen nær utslippspunktet og at organismer eksponeres for 

kakspartikler i vannmassene og på havbunnen. 

4. Mineralbaserte vektstoff i borevæskesystem bidrar også til denne nedslammingseffekten.  

5. Vannbaserte borevæskesystem har vanligvis høyt saltinnhold og inneholder lett nedbrytbare organiske komponenter 

hovedsakelig i grønn kategori.  

6. Disse kjemikaliene gir liten påvirkning på det marine miljøet, jf. beskrivelsen over. 

7. Det er ikke påvist sårbar bunnfauna i influensområdet for borekaks.  

8. Etter Miljødirektoratets vurdering vil de omsøkte utslippene av kaks ikke føre til skade på naturmangfoldet 

9. og vi stiller derfor ikke ytterligere krav enn det som følger av § 68. 

Eg 

1. 3.6 Utslipp av oljeholdig vann 

2. Basert på søknaden finner vi ikke grunnlag til å stille krav til utslipp av oljeholdig vann utover krav i 

aktivitetsforskriften § 60a. 

Eh 

1. 3.7 Kraftgenerering 

2. Equinor har søkt om utslipp til luft av eksosavgassene CO2, NOx, SOx og NMVOC fra forbrenning av diesel til 

kraftgenerering for leteboringen.  

3. Dieselforbruket er beregnet til ca. 18 tonn per døgn,  

4. og riggen skal etter planen operere i inntil 84 dager. 

5. På grunn av relativt kort varighet av boreoperasjonene er utslippene til luft fra de enkelte leteboringene isolert sett 

er relativt små.  

6. Borerigger og boreskip er imidlertid i aktivitet hele året på forskjellige boreoppdrag,  

7. og samlet gir boreaktiviteten et betydelig bidrag til de nasjonale utslippene, særlig av NOx.  

8. Vi ser det derfor som viktig at operatørene søker å minimere utslippene  

9. gjennom å velge borerigger og boreskip som gir det miljømessig beste alternativet for kraftgenerering og å holde 

høyt fokus på energieffektivitet. 

10. Miljødirektoratet gir tillatelse til de anslåtte utslippene til luft.  

11. For å sikre energieffektiv drift og løpende fokus på mulighetene for forbedringer,  

12. skal operatøren ha et system for energiledelse, jf. aktivitetsforskriften § 61a. 

Ei 

1. 3.8 Akutt forurensning 

2. 3.8.1 Generelle krav som følger av HMS-forskriftene 

3. Operatøren skal i henhold til forurensningsloven § 40 sørge for en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, 

stanse, fjerne og begrense virkningen av akutt forurensning.  

4. Nærmere krav til beredskap er gitt i aktivitetsforskriften kapittel XIII.  

5. Der stilles det krav til blant annet samarbeid, bistand, organisering, test av beredskapsmateriell, miljørisiko- og 

beredskapsanalyser, beredskapsplaner, varsling, fjernmåling, bekjempelse og miljø-undersøkelser.  

6. Operatøren skal på bakgrunn av miljørisiko- og beredskapsanalyser, jf. styringsforskriften § 17 etablere en 

tilstrekkelig beredskap  

7. som sikrer at inntrådt for-urensning blir oppdaget så tidlig som mulig,  

8. og at utviklingen av forurensningssituasjonen kan følges  

9. slik at nødvendige tiltak raskt kan settes i verk for å sikre en mest mulig effektiv bekjempelse av forurensningen.  
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10. Vi viser i denne sammenheng til aktivitetsforskriften § 57 om deteksjon og kartlegging av akutt forurensning. 

11. 3.8.2 Miljørisiko 

12. 3.8.2.1 Utblåsningsrater og varigheter 

13. Det framgår av søknaden fra Equinor at brønnen vil bli boret gjennom fire potensielle reservoarsoner.  

14. Dimensjonerende hendelse vil være en utblåsning med utstrømning fra alle disse sonene samtidig,  

15. og forutsetter dermed at alle sonene inneholder olje. 

16. Vektet utblåsningsrate for sjøbunns- og overflateutblåsning var opprinnelig beregnet til henholdsvis 11 100 og 11 

300 Sm3/døgn.  

17. Etter dialog med Petroleumstilsynet og Miljødirektoratet, endret Equinor brønndesignet ved bl.a. å erstatte 9 5/8" 

liner opp til 2502 m RKB med 9 5/8" casing helt opp til brønnhodet.  

18. Dette resulterte i at beregnet vektet rate for sjøbunns- og overflateutblåsning ble redusert til henholdsvis 7 740 og 7 

820 m3/døgn, jf. Equinors oppdaterte søknad av 5. juni 2018.  

19. Maksimal varighet av en utblåsning er beregnet til 63 døgn. 

20. Miljødirektoratet ser det som viktig og nødvendig at  

21. Equinor har endret brønndesignet  

22. slik at mulige utblåsningsrater er redusert  

23. i forhold til de opprinnelige planene som ble framlagt.  

24. Utblåsningsratene med endret brønndesign er likevel fremdeles høye,  

25. noe som innebærer betydelige utfordringer med å etablere en tilstrekkelig god beredskap.  

26. Dette omtales nærmere nedenfor. 

27. I søknaden har Equinor kun angitt vektet rate for utstrømning via annulus (ringrom),  

28. og ikke via borestreng eller åpent hull.  

29. På forespørsel fra Miljødirektoratet opplyser Equinor i e-post av 19. april 2018 at  

30. det er utstrømning via annulus som gir høyest vektet rate,  

31. og at dette skyldes henholdsvis lavere rater ved utstrømning via borestreng og lavere sannsynlighet for utstrømning 

via åpent hull.  

32. Miljødirektoratet tar disse opplysningene til etterretning. 

33. Dersom en utblåsning skulle inntreffe,  

34. viser Equinors beregninger en sannsynlighet på hele 40 % for å få maksimalrater på henholdsvis 10 500 og 10 600 

m3/døgn.  

35. Vi tar til etterretning at  

36. Equinor betrakter disse beregningene som konservative,  

37. og at de legger til grunn funn av olje og utstrømming fra fire reservoarer samtidig.  

38. Beregnede rater illustrerer likevel viktigheten av å etablere en god og robust beredskap. 

39. 3.8.3.2 Frekvens 

40. For beregning av utblåsningsfrekvens, har DNV-GL foretatt en brønnspesifikk analyse og funnet en sannsynlighet på 

6,35 x 10-5,  

41. som er vesentlig lavere enn det som framkommer ved bruk av SINTEF Offshore Blowout Database (SOBD).  

42. Årsakene til dette opplyses bl.a. å være  

43. at boringen skal gjennomføres i et område som er velkjent for Equinor,  

44. at riggen Deepsea Bergen nylig har boret flere andre brønner for Equinor  

45. og at mannskapet på riggen har erfaring med boring av brønner med høyt trykk og høy temperatur. 

46. Miljødirektoratet tar disse opplysningene til etterretning.  

47. Vi konstaterer imidlertid at frekvensen som benyttes har stor betydning for miljørisikoverdiene.  

48. Dersom man hadde brukt utblåsningsfrekvensen for en wildcat letebrønn fra SOBD på 1,26x10-4 fra SOBD istedenfor 

den brønnspesifikke frekvensen 6,35x10-5,  

49. ville dette gitt en tilnærmet dobling av miljørisikoen i åpent hav i forhold til det som er angitt i miljørisikoanalysen. 

50. Dersom man hadde benyttet SOBD-frekvens for HPHT-brønner,  

51. ville dette gitt ytterligere økt miljørisiko. 

52. Vi vil framover vurdere  

53. hvilken informasjon vi trenger for å vurdere søknader,  

54. og om bruken av brønnspesifikke analyser for å justere utblåsningsfrekvens bør brukes slik det er gjort for Stålull. 

55. Miljødirektoratet mener analysene i størst mulig grad bør standardiseres,  

56. slik at analyseresultatene for ulike aktiviteter kan sammenlignes og behandles likt. 
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57. 3.8.3.3 Oljedriftsmodelleringer 

58. Det er utført et statistisk representativt antall oljedriftsberegninger for utslippsrater fra 1 300 til 10 600 Sm3/døgn og 

utblåsningsvarigheter fra 2 til 63 døgn.  

59. Oljedriftsmodellen OSCAR er benyttet med 4x4 km 3D strømdata (døgnmiddel) og 10x10 km vinddata (hver 3. time) 

fra perioden 2002 -2011. 

60. Forventet oljetype ved et eventuelt funn tilsvarer Framolje.  

61. Dette er en parafinsk råolje med middels innhold av asfaltener og voks.  

62. På grunn av raskt vannopptak og påfølgende høy viskositet  

63. kan oljen bli værende på sjøen over lengre tid under rolige værhold.  

64. Ved høy sjø (vindstyrke over 15 m/s) kan derimot oljen forsvinne fra overflaten i løpet av om lag to døgn. 

65. Modelleringene viser at  

66. olje mest sannsynlig vil drive nordover med kyststrømmen etter et utslipp,  

67. men at det er relativt høy risiko for stranding av olje langs hele kysten fra Sotra til Froan.  

68. Det kan heller ikke utelukkes stranding i ytre deler av skjærgården nordover langs Helgelandskysten.  

69. 95-persentilen av korteste drivtid inn til kyst- og strandsonen er 3,6 døgn om vinteren og 5,2 døgn om sommeren.  

70. 95-persentilen av størst strandet emulsjonsmengde er 100 640 tonn om sommeren og 77 193 tonn om høsten. 

71. Av de prioriterte områdene er det størst beregnet strandingsmengde (95-persentilen) i Frøya/Froan-området, med 

19 724 tonn oljeemulsjon i sommersesongen og 16 424 tonn i høstsesongen.  

72. Disse strandingsmengdene er beregnet uten å ta hensyn til mulig oppsamling av olje i barrierene på åpent hav før 

oljen når kysten.  

73. Miljødirektoratet konstaterer at de beregnede standingsmengdene er meget store sammenlignet med andre 

brønner som er boret på norsk sokkel. 

74. Det er standard i bransjen å vise strandingsmengder og drivtider for 95-persentilen, som et konservativt anslag.  

75. Under de fleste rådende strøm- og vindforhold vil imidlertid strandingsmengdene være betydelig lavere.  

76. For Stålull er eksempelvis 50-persentilen for strandingsmengder i Frøya/Froan-området,  

77. som kan anses som et anslag på forventede mengder, i størrelsesorden 41 tonn i sommersesongen og 498 tonn i 

høstsesongen.  

78. For korteste drivtid er 50-persentilene 29 døgn i sommersesongen og 18 døgn i høstsesongen, mot hhv. 12 og 9 døgn 

for 95-persentilene.  

79. Oljedriftsberegningene sier altså  

80. at de verste scenarioene gir størst mengder inn til dette viktige området om sommeren, 

81. mens de mer sannsynlige scenariene gir mer olje på høsten enn sommeren.  

82. Miljødirektoratet vil uansett understreke  

83. at sannsynligheten for stranding er svært høy  

84. og at de beregnede strandings-mengdene er betydelige også for 50-persentilene, både for Frøya/Froan-området 

alene og ikke minst totalt. 

85. 3.8.3.4 Miljøkonsekvenser ved en dimensjonerende hendelse 

86. DNV-GL har gjort en oppdatert miljørisikoanalyse på oppdrag fra Equinor,  

87. der det er tatt hensyn til endret brønndesign.  

88. Alkekonge på åpent hav gir høyest utslag for miljørisiko, med 68 % av akseptkriteriet i skadekategori "alvorlig" i 

november måned og 73 % i vintersesongen.  

89. Innenfor perioden juni - oktober, når boreoperasjonen etter planen skal gjennomføres,  

90. er det lomvi i åpent hav som gir størst utslag med inntil 14 % av akseptkriteriet i skadekategori "alvorlig".  

91. Dersom man hadde benyttet standard frekvens for en wildcat letebrønn, som omtalt ovenfor,  

92. ville man kommet ut med uakseptabel miljørisiko i perioden 1. november til 1. april. 

93. Miljørisikoen for kystnær sjøfugl, herunder ærfugl, toppskarv, storskarv og lunde, er ifølge Equinors 

miljørisikoanalyse betydelig lavere enn for sjøfugl på åpent hav.  

94. En av årsakene til dette er at det nå benyttes datasett for nasjonale bestander og ikke regionale bestander som 

tidligere.  

95. Bruk av regional inndeling av datasettene gir større utslag i bestandstap.  

96. Med bruk av standard frekvens ville utslagene i miljørisiko blitt betydelig høyere også for kystnær sjøfugl, og da 

primært knyttet til sommerhalvåret og hekking. 

97. Oljedriftsberegningene viser størst potensielle strandingsmengder i Frøya/Froan-området,  

98. som er et særlig verdifullt og sårbart område (SVO).  
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99. Sårbarheten til viktige miljøverdier i dette området er gjennomgående størst vår, sommer og høst,  

100. og en hendelse i den planlagte boreperioden som medfører drift av olje inn i dette området ville derfor kunne 

medføre store miljømessige konsekvenser. 

101. Miljødirektoratet konstaterer at med den metodikken som er brukt,  

102. kommer Equinor ut med miljørisiko som de anser som akseptabel for de miljøverdiene som er vurdert.  

103. Videre gir analysene klart lavest miljørisiko i perioden mellom 1. april og 1. november.  

104. Dette taler for at boringen bør gjennomføres innenfor denne tidsperioden,  

105. selv om en potensiell hendelse i denne perioden også vil kunne få alvorlige miljøkonsekvenser som omtalt ovenfor. 

106. Miljødirektoratet konstaterer videre at metodikk og praksis for beregning av miljørisiko og synliggjøring av resultater 

ikke gir et fullstendig bilde av alle mulige utfallsrom. 

107. Akseptkriteriene vil kunne variere fra selskap til selskap, og det også noen forskjeller i måten miljørisikoanalysene 

gjøres på.  

108. Miljødirektoratet er innstilt på fortsatt dialog med bransjen om mulighetene for å standardisere metodikken for 

miljørisikoanalyser. 

109. 3.8.4 Etablering av beredskap 

110. En utblåsning av en oljemengde tilsvarende vektet rate vil ifølge Equinor kunne håndteres med kjemisk dispergering 

offshore i kombinasjon med mekanisk oppsamling.  

111. Operasjoner fra fartøy, fly og eventuelt subsea dispergering er operasjonelt mulig og tilgjengelig gjennom Equinor 

sine avtaler (både NOFO og OSRL). 

112. I sommerperioden, når boringen av Stålull skal gjennomføres, planlegger Equinor en beredskapsløsning i barriere 1 

og 2  

113. som omfatter 9 NOFO-systemer, med responstid på 5 timer for første system og 25 timer for fullt utbygd barriere. 

114. For barriere 3 og 4 planlegger Equinor en beredskapsløsning  

115. som omfatter 8 fjordsystemer og 8 kystsystemer, med responstid på 5 døgn for fullt utbygd barriere og initiell 

respons innen 3 døgn.  

116. Systembehovet baserer seg på en samlet barriereeffektivitet på 74 % i barriere 1 og 37 % i barriere 2 om sommeren. 

117. For barriere 5 foreslår Equinor krav til at personell og utstyr skal være klar til operasjon innen korteste drivtid til 

hvert av de prioriterte områdene.  

118. Korteste drivtid til et prioritert område er 5 døgn.  

119. Antall strandrenselag som det vil kunne bli behov for vil avhenge av oljens geografiske spredning og hvor 

tilgjengelige de berørte områdene vil være med hensyn til dybde- og strømforhold. 

120. Det framgår ellers av søknaden at råolje fra et eventuelt funn forventes å være kjemisk dispergerbar, men noe 

redusert, i opptil 5 døgn under sommerforhold, forutsatt rolige vindforhold.  

121. Første fartøy med dispergeringsmiddel om bord vil kunne være på plass ved brønnlokasjonen i løpet av 5 timer.  

122. Ved økende vindstyrke vil naturlig dispergering kunne bidra til å redusere mengden olje på sjø relativt raskt. 

123. Miljødirektoratet fastsetter krav til beredskap mot akutt forurensning ut fra en samlet vurdering av blant annet 

resultatene fra miljørisiko- og beredskapsanalyser, operatørens vurdering av muligheter for å innhente utstyr og 

erfaringene fra områdeberedskapen i regionen.  

124. Tatt i betraktning høye utblåsningsrater, korte drivtider til land og høy risiko for strandning av olje i et stort 

geografisk område med mange sårbare og verdifulle områder,  

125. ser vi det derfor som nødvendig å stille krav som går ut over operatørens foreslåtte løsning. 

126. Vi vil spesielt påpeke at det vil kunne bli utfordrende å samle opp olje som eventuelt passerer barriere 1 og 2 og 

kommer inn i kyst- og fjordområder.  

127. Selv med relativt god effekt av beredskapen på åpent hav må det påregnes at  

128. olje slipper gjennom de første barrierene og vil forekomme i større og mindre spredte flak.  

129. Ved kysten vil mer kompliserte strømforhold gjøre at  

130. flakene med oljeemulsjon lett vil kunne deles opp ytterligere og spres over større områder.  

131. For å beskytte miljøverdiene i områdene så effektivt som mulig i en slik situasjon,  

132. vil man sannsynligvis trenge flere kystsystemer enn det man beregner seg fram til ut fra totale tilflytsrater.  

133. Dette har også Kystverket påpekt i vår dialog med dem om beredskapsbehov for Stålull.  

134. Vi stiller derfor krav om at Equinor, så raskt som mulig, og før oppstart av boring i potensielt oljeførende lag, skal 

verifisere at det lar seg gjøre å mobilisere de beredskapsressursene som inngår i Equinors planlagte løsning, samt 

ytterligere ressurser utover dette gitt en spredning av oljeemulsjon som beskrevet ovenfor. 

135. Videre legger vi til grunn at tid vil være en kritisk faktor for å kunne gjennomføre en effektiv oljevernaksjon.  



109 

 

136. Vi stiller derfor krav om at Equinor på grunnlag av den ovennevnte verifikasjonen skal ta stilling til behov for å 

forhåndsplassere utstyr i framskutte depoter og eventuelt behov for å inngå særskilte avtaler som sikrer mobilisering 

av utstyr i det omfang som er nødvendig innen fastsatte responstidskrav.  

137. Behov for mellomlagring av oppsamlet oljeemulsjon skal også vurderes.  

138. Forhåndplassering av utstyr og etablering av økt mellomlagringskapasitet kan eventuelt gjøres i samarbeid med 

andre operatører der det er hensiktsmessig. 

139. En utblåsning med stort ressursbehov og lang varighet vil for øvrig stille store krav til utholdenhet av en 

oljevernaksjon.  

140. Vi stiller derfor krav om at Equinor skal etablere en beredskapsplan som sikrer tilstrekkelig oppsamlingskapasitet 

over tid med kyst- og fjordsystemer og etter eventuell stranding. 

141. Verifikasjon og vurdering av utholdenhet som nevnt ovenfor skal gjennomføres så raskt som mulig.  

142. En redegjørelse av resultater og vurderinger som ligger til grunn for etablering av den kystnære beredskapen, skal 

oversendes Miljødirektoratet senest to måneder etter gjennomført boring. 

143. Tillatelsen omfatter ikke bruk av dispergerings- og strandrensemidler.  

144. Siden det er stor usikkerhet knyttet til faktisk oljetype og siden det med potensielt store oljemengder på sjø vil være 

viktig med flere tilgjengelige tiltak,  

145. stiller vi imidlertid krav om at Equinor skal planlegge for bruk av dispergeringsmidler.  

146. Ved et akutt oljeutslipp må oljens egenskaper undersøkes  

147. og operatøren må søke Kystverket om tillatelse til bruk av dispergeringsmidler, jf. forurensningsforskriften § 19-4.  

148. Søknaden til Kystverket skal baseres på kontroll- og beslutningsskjema for bruk av dispergeringsmidler. 

Ej 

1. 3.9 Samlet vurdering 

2. På grunn av potensielt høye utblåsningsrater, korte drivtider til land og høy risiko for strandning av olje i et stort 

geografisk område med mange sårbare og verdifulle områder, 

3. er det utfordrende å etablere en tilstrekkelig god og omfattende beredskap i forbindelse med boring av letebrønn 

Stålull. 

4. Miljørisikoen for sjøfugl på åpent hav øker betydelig fra og med november.  

5. Sammenholdt med usikkerhet rundt bruk av justert utblåsningsfrekvens er Miljødirektoratets vurdering at  

6. miljørisikoen for sjøfugl i åpent hav kan være høyere enn det som fremkommer av analysene. 

7. Ut i fra en avveining av forurensningsmessige ulemper og øvrige hensyn,  

8. gir Miljødirektoratet likevel tillatelse til boring av brønnen på vilkår  

9. som framgår av den vedlagte tillatelsen.  

10. I vurderingene har vi lagt betydelig vekt på samfunnsmessige konsekvenser og kostnadene ved å ikke gi tillatelse. 

11. For å begrense risikoen for skader på sjøfugl i åpent hav så mye som mulig,  

12. gjøres tillatelsen kun gjeldende for perioden fra 1. april til 31. oktober. 

13. Ved en eventuell utblåsning vil det også være fare for alvorlige miljøkonsekvenser sommer og høst, bl.a. i de viktige 

og sårbare områdene Runde og Frøya/Froan,  

14. men samlet sett vurderer vi det som miljømessig mindre risikofylt å gjennomføre boringen i denne perioden.  

15. I sommerperioden er også forventet effektivitet av beredskapstiltakene større sammenlignet med høst- og 

vinterperioden. 

16. Vi ser det også som nødvendig å stille ytterligere krav til beredskap ut over operatørens foreslåtte løsning.  

17. Dette omfatter krav til å vurdere forhåndsplassering av oljevernutstyr i framskutte depoter, krav til verifisering av 

beredskapen før boring i oljeførende lag og krav til å vurdere utholdenhet av en eventuell aksjon i kyst- og 

fjordområder og etter eventuell stranding. 

F 

1. 4 Tilsyn 

2. Miljødirektoratet vil føre tilsyn med at kravene som er gitt blir overholdt.  

3. Dette er blant annet beskrevet i HMS-forskriftene for petroleumsvirksomheten rammeforskriften § 67. 

G 

1. 5 Gebyr 

2. I forurensningsforskriften, kapittel 39 er det fastsatt  

3. at operatøren skal betale et gebyr for Miljødirektoratets behandling av søknaden.  



110 

 

4. Behandlingen av søknaden er plassert i sats 4 i henhold til § 39-4, tilsvarende kr. 84 300,-,  

5. som er vanlig sats for denne typen sak.  

6. Vi vil sende faktura på beløpet separat.  

7. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. 

H 

1. 6 Klageadgang 

2. Vedtaket, herunder plassering i gebyrklasse, kan påklages av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse.  

3. Klima- og miljødepartementet er klageinstans.  

4. Klagen må sendes  

5. innen tre uker fra underretning om vedtak er kommet fram,  

6. eller fra klageren fikk eller burde skaffet seg kjennskap til vedtaket.  

7. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes.  

8. Klagen bør begrunnes,  

9. og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes.  

10. Klagen skal sendes til Miljødirektoratet. 

11. En eventuell klage fører ikke automatisk til at gjennomføringen av vedtaket utsettes.  

12. Miljødirektoratet eller Klima- og miljødepartementet kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket 

ikke skal gjennomføres før klagefristen er ute eller klagen er avgjort.  

13. Avgjørelsen av spørsmålet om gjennomføring kan ikke påklages. 

14. Med visse begrensninger har partene rett til å se sakens dokumenter.  

15. Miljødirektoratet vil gi nærmere opplysninger om dette på forespørsel.  

16. Vi vil også kunne gi øvrige opplysninger om saksbehandlingsregler og annet av betydning for saken. 

17. Vedtaket finnes på Miljødirektoratets hjemmeside. 

J 

1. Med hilsen 

2. Miljødirektoratet 

3. Dette dokumentet er elektronisk godkjent 

4. Ingvild Marthinsen Bjørn A. Christensen 
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