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Møtereferat

Til stede: Fra AF Decom: Eivind Skeie, Pål Brekke, Kent Are Myhr, 
Evy Lærdal, Jøran Baann, Amund Moen, Olav Ubøe, 
Bjørn Smits
Fra NIVA: Astri Kvassnes
Fra Klif: Hanne Marie Øren, Erik Forberg og Bjørn 
Christensen

Forfall:

Referent: Bjørn A. Christensen, telefon: +47 22 57 36 42

Møtedato: 6. september 2011
Møtested: AF Decom Miljøbase Vats

Antall sider: 2 (inkl. denne)
Referatdato: 22. september 2011

Kopi til:

Befaring og møte med AF Decom Offshore AS i Vats 6. september 2011.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Presentasjon av AF Decoms virksomhet ved Miljøbase Vats
Evy Lærdal fra AF Decom redegjorde for virksomheten med vekt på ytre miljø.

2. Befaring på miljøbasen.
Topside-moduler og stålunderstell fra Ekofiskfeltet var inne for opphugging og 
materialgjenvinning. 
Under befaringen pågikk det bl.a. spyling av et stålunderstell for å fjerne marin begroing. 
Det pågikk ikke skjærebrenning.

3. Miljøovervåkingsprogrammet 
Astri Kvassnes fra NIVA redegjorde for miljøovervåkingsprogrammet som NIVA 
gjennomfører på oppdrag fra AF Decom. Overvåkingsprogrammet dekker utslipp til vann 
fra bedriftsområdet, forurensningsnivåer i mose og i grunnen rundt miljøbasen og 
forurensningsnivåer i fisk og skalldyr fra Vats/Yrkesfjorden.

Resultatene av overvåkingen i 2010 kan kort oppsummeres i følgende punkter:

- Alle utslippsgrenser til vann fastsatt i tillatelsen ble overholdt 
- Bekkefarene gjennom bedriftsområdet var fremdeles noe påvirket av 

partikkelavrenning fra deponiområdene ovenfor bedriften.
- Grunnvannsprøver fra 4 brønner på bedriftsområdet hadde metallnivåer under 

drikkevannsnormen.
- Tungmetallkonsentrasjoner i mose var tilbake på 2008-nivå (tilsvarende 

”bakgrunnsnivå”), etter å ha vært noe høyere i 2009 (tilsvarende ”god tilstand”). 
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Økningen i 2009 skyldtes sannsynligvis episoder med støvspredning fra 
kaiområdet. 

- Forurensningsnivåer i blåskjell, krabbe og flatfisk var lavere enn i 2009 og 
innenfor tilstandsklasse ”god” og ”meget god”. Nivået i brosme var likt eller 
lavere enn i 2009 og på samme nivå som andre lite påvirkede Vestlandsfjorder.

NIVA opplyste ellers at det fra 4. kvartal 2009 har blitt tatt mengdeproporsjonale prøver 
av avløpsvannet fra renseanleggene og at disse analyseres som 3-måneders blandprøver. 
Dette innebærer i følge NIVA at man får bedre kontroll med de samlede utslippene til 
vann fra bedriftsområdet enn tidligere. NIVA stilte også spørsmål ved om det er 
hensiktsmessig å opprettholde timemiddelgrensene for utslipp til vann i tillatelsen.

4. Gjennomgang av aktuelle problemstillinger rundt AF Decoms tillatelse etter 
forurensningsloven og forurensningsmyndighetenes videre oppfølging.

- Revidering av kommuneplanens arealdel for Vats/Yrkesfjorden: 
Fiskeridirektoratet har fremmet innsigelse mot arealdelen av kommuneplanen for 
Vindafjord kommune for perioden 2011-2020. AF Decom planlegger demontering 
av lastebøyen Statfjord C ved Miljøbase Vats i 2012 og avventer i den forbindelse 
en avklaring mht om riggområdet i Vats/Yrkesfjorden blir tilgjengelig, slik at
planlagte forberedende arbeider med å fjerne lastebom og helikopterdekk kan 
gjennomføres i tråd med opprinnelig tidsplan.

- Utslipp til luft fra Miljøbasen: AF Decom vurderer støvflukt fra kaiområdene og 
lukt fra marin begroing som de viktigste miljøutfordringene. Utslipp fra 
skjærebrenning vurderes å bidra lite til de samlede utslippene. Mye 
skjærebrenning skjer også i hall med avtrekksystem og scrubber for rensing av 
avtrekksluft. Klif vil om kort tid sende brev og pålegge AF Decom å redegjøre for 
bl.a. omfanget av skjærebrenning og eventuelle ytterligere tiltak som kan være 
aktuelle for å redusere utslipp til luft. AF Decom signaliserte at de vil kunne 
redegjøre for dette innenfor en tidsfrist på om lag 1 måned. 

- Oppdatering av tillatelsen til AF Decom: Klif tar sikte på å gjennomgå og 
oppdatere tillatelsen til AF Decom Miljøbase Vats etter at utredningen om 
muligheter for å redusere utslipp til luft er mottatt. I tillegg til å vurdere mer 
spesifikke krav til utslipp til luft, er det bl.a. aktuelt å ta inn krav om 
overvåkingsprogram. AF Decom har ikke innvendinger mot krav om 
miljøovervåking i tillatelsen, forutsatt at tilsvarende krav blir stilt overfor 
konkurrerende virksomheter.

- Generelt om Klif videre oppfølging av bransjen: Klif tar sikte på å få gjennomgått 
og oppdatert tillatelsene til de andre aktørene i bransjen i løpet av det kommende 
året. Klif legger i den forbindelse vekt på mest mulig likebehandling i 
kravstillingen. Stedsspesifikke forhold kan likevel medføre at kravstillingen 
overfor de enkelte anleggene blir noe forskjellig. 
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