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INNLEDNING

Det vises til begjæring om gienåpning fra Raunes Fiskefarm AS datert ro.o1.12 og brev fra Agder
lagmannsrett av r3.or.rz. Raunes Fiskefarm har deretter inngitt nyLt prosesskrift den 3r. or.rz med
ytterligere argumenter. Det er av retten gitt frist til r3.oz.rz for å komme med merknader til
begjæringen, ag dette prosesskrift er således rettidig.
Det er etter vårt syn åpenbart at begjæringen om gienåpning ikke kan tas til følge

2.

vrtKÄR FoR GIENÄPNING

z.t

Innledning

Raunes Fiskefarm AS (heretter Raunes Fiskefarm eller fiskefarmen) har begjært gjenåpning av
rettskraftig dom fra Gulating lagmannsrett. Det er gjort gjeldende at det etter at saken ble avgjort
er fremkommet nye opplysninger som var ukjent da saken ble avgjort, som ville medført at
resultatet hadde blitt et annet. Dette bestrides av AF Gruppen AS (heretter AF).

Det grunnlaget som påberopes som grunnlag for å gjenåpne saken er (i) opsjonsavtale av
tg.lz3.o6.o3, (ii) rapport fra NIVA av 16,o9.ro og (iii) forelegg av z8.u.u. Disse dokumentene
inneholder ingen faktiske ppplysninger som ikke var kjent da lagmannsretten avgjorde saken, og
det bestrides at disse dokumentene gir grunnlag for å gjenåpne saken'
Dokumenter vedlagt fiskefarmens neste prosesskrift bærer ytterligere preg av et generelt ønske om
"omkamp" i saken,
Lagmannsrettens dom ble også påanket

til Høyesterett, men anken ble ikke tillatt fremmet'

Ikke noe nytt, eller grunn til gjenåpning
Den anførte grunn for gjenåpning er wl $ 3r-4 a). Etter denne bestemmelsen kan gjenåpning
begjæres hvis opplysninger om faktiske forhold som var ukient da saken ble avgjort, tilsier at

2.2,

avgjørelsen "høyst sannsynlig ville blitt en annen"

.

De nye opplysningene må omhandle faktiske forhold som forelå som en realitet da saken ble
avgjort, men som var ukjent for retten.
Det kreves en meget høy grad av sannsynlighet for endring, og det er ikke tilstrekkelig at det
foreligger klar sannsynlighetsovervekt for endring. Som nevnt i Schei mfl, i kommentaren til
tvisteloven s r38r er gjenåpningsinstituttet en "sikkerhetsventil". Vilkårene er "betraktelig snevrere
enn

i

straffeseker" og kan bare skie

",helt unnto/<svis

når detþrelígger sterke

grunnù til det"'

I vår sak dreier det seg om en dom
avsagt etter en meget omfattende lagmannsrettbehandling. Vi viser til dommen side z, hvor det
fremgår at forhandlingene varte fra 20. september til 5. oktober zoro. Det ble avhørt 3z vitner,
herunder r5 sakkyndige vitner. Øverst på side z5 understreker lagmannsretten den omfattende
Partene skal kunne innrette seg etter rettsloaftige dommer.

bevisførselen. Lagmannsretten ga ikke uttrykk for Wil om resultatet.
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Det faktiske utdrag for Gulating lagmannsrett var på over 2 5oo sider, i tillegg til noen dokumenter
fremlagt under hovedforhandlingen. I det følgende viser vi særlig til lagmannsrettens dom, men
også til noen sidetall i det faktiske utdraget. Vi går ut fra at Agder lagmannsrett har dette utdraget

tilgjengelig, og ber om beskjed dersom så ikke er tilfelle.
Begjæringen om gjenopptakelse sier lite eller intet om temaene som ble vurdert av Gulating
Iagmannsrett. I punkt 3 nedenfor vil vi derfor redegjøre for hvilke sentrale anførsler og bevistema
som lagmannsretten tok stilling til. Når dette has for øye, fremstår begjæringen som ytterligere
forfeilet. I tillegg til at opplysningene ikke kan anses som nye, har de neppe heller noen relevans
eller vekt av betydning.

Vår gjennomgang i prosesskriftet er nokså omfattende, noe som ikke må misforstås dit hen at det
bør være Wil om resultatet. Det er imidlertid viktig for vår klient at begjæringens påstander ildce
står uimotsagt.

2.3

Øvrigevilkår,ogsaksbehandling
De opplysninger som forelå på tidspunktet for lagmannsretten kan ikke

anses som nye, idet de var

kjent eller burde vært kjent for fiskefarmen'
Vi viser her også til Wisteloven $ 3r-5 z) som bestemmer at gjenåpning ikke kan baseres på noe som
parten "burde ha gjort gjeldende under søkens ordinære behandling". Så vidt vi kan se gjelder alle de
ãpplysninger som begjæringen begrunnes med, offentlig tilgiengelig informasjon eller informasjon
som er positiW omtalt i det foreliggende faktiske utdrag for lagmannsretten. Om de dokumentene
som nå fremlegges virkelig skulle ha slik verdi som hevdet, er det vanskelig å se at parten har
opprylt sin egen undersøkelsesplikt, jf Schei mfl på side r4o8/r4o3.
Dette medfører også at fristene for begjæringen er utløPt, idet fiskefarmen "butde" innhentet dette
før,

jf$

3r-6 r).

Til dels er det også pekt på - og krevd fremlagt - dokumentasjon for etterfølgende forhold. Dette
faller også utenfor det som kan begrunne gienåpning.
For lagmannsretten ble det ført bevis for at fiskefarmens virksomhet ild<e var regningswarende
overhodet. Når fiskefarmen fikk erstatning for de konkrete tap (hvilket AF var enig i), er det
vanskelig å se at en gjenåpning overhodet kan lede til et annet resultat, selv om man skulle tenke
seg at saken gjenåpnes. Det vises til wl S 3r-53)
Etter vårt syn kan begjæringen forkastes etter en enkel behandling etter wl $ 3r-9 r).

Om retten mot formodning skulle ønske en muntlig behandling etter $ 3r-8, må denne selvsagt
avgrenses mot en behandling av selve saken, som ellers ville ta flere uker.
Vår klient vil nedlegge påstand om at begjæringen forkastes, og at saksomkostninger tilkjennes'
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NÆRMERE OMANFØRSIER OG BEVISTEMAER FOR GULATING LAGMANNSRETT

}.

for Gulating lagmannsrett gialdt lcav om erstatning i naboforhold, og "tålegrensen" etter
naboloven g z. Fiskefarmen er eller var nabo til AF Miljøbase Vats som er et anlegg for opphugging
Saken

av oljeplattformer mv i Vatsforden i Vinda$ord kommune.

Saken gjaldt imidlertid ikke spørsmålet om AFs virksomhet generelt var i strid med denne
tålegrensen, kun spørsmålet om den utbyggingen som ble påbegynt i zooS og ferdigstilt i zoog
medførte enforveninq av ulempene i naboforholdet'

Dette spørsmålet ble så delt i to; spørsmålet om konkrete ulemper i selve utbyggingsperioden
(sprengning mv) var erstatningsbetingende, og spørsmålet om det nye og større anlegg som
fremsto etter utbyggingen ville medføre mer ulempe enn før.
AF var enig i at fiskefarmen måtte få erstatning for sprengningsuhell, steinstøv i vannet mv, under
utbyggingen. Den erstatningen som ble tilkjent i saken gjaldt slike skader.

Derimot ble ikke fiskefarmen tilkjent erstatning for at anlegget etter utbyggingen fikk større
kapasitet, virksomhet og, uteareal mv. Lagmannsretten la til grunn at utbyggingen tvert om
reduserte risikobildet for naboen, selv om anlegget ble større. Størstedelen av lagmannsrettens
drøftelse gjelder dette spørsmålet om anwar for senere "driftsperiode".

Det var enighet om at AFs drift frem til utbyggingen omkring zoo8, ikke var urettmessig eller
erstatningsbetingende. Dette hadde sammenheng med at fiskefarmen selv valgte å plassere sitt
anlegg sÃ nabotil AF i zoo3.Før det lå oppdrettsanlegget midt på det området AF skulle benytte,
og u., a"n grunn flyttet anlegget til nytt sted. I den anledning vurderte fiskefarmen forskjellige
,t"d"., men valgte det aktuelle sted under henvisning til at naboskap med tungindustri ikke ble sett
som problem, jf brev som lagmannsretten siterer i dommen øverst på side 29.

At

ulempen

e før zooSlzoog ikke var relevante, var det enighet om for lagmannsretten, if blant

annet dommen sidezT;

at den ordinære driften av AF frem til utbyggingen fant sted i zooS'zoog
ikke medførte slike ulemper for RF at det påvirket driften av fiskefarmen. Det er
"Det er enighet om

merbelastningen somføIge av utbyggingen som påberopes"'

Et naturlig utgangspunkt for retten var da å foreta en analyse av ulemper og grad av risiko for
forskjelligã hendekàr, før og etter utbyggingen. Retten tok også utgangspunkt i nettopp en slik
analyse foretatt av SINTEF, jf dommen side 3r. Denne analysen er for øvrig oversiktlig og
illustrerende, og er å finne i tilleggsutdraget på side 257.
Rapporten beskriver også hvilke forbedringstiltak som ble gjort ved utbyggingen, ild<e minst at
grurr.rare"let ble dekket med fast dekke med doble barrierer i grunnen. Risiko for forurensing ble
ãgså redusert ved installering av et avansert renseanlegg, og bygging av en fiellhall for behandling
av overflatevann.
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På bakgrunn av motpartens anførsler påberopte AF seg således tidligere uheldige, men kjente
enkelttilfeller av utslipp, herunder av kvildcølv. Et sentralt poeng var at risikoen for slike uhell var
kraftig redusert gjennom utbyggingen.
Det ligger i en risikoanalyse at uheldige enkelttilfeller kan skie. Nettopp derfor brukes risikoanalyse
som verktøy, som ledd i å minimalisere risiko. Fiskefarmen må også forstå at det innebærer en
risiko å plassere sitt anlegg inntil tungindustri av denne typen.
Som lagmannsretten riktig la til grunn, måtte fiskefarmen anses for å ha akseptert en slik risiko
gjennom bevisst å plassere oppdrettsanlegget inntil AFs opphuggingwirksomhet.

I begjæringens pkt 3.6 tales det om at lagmannsretten "kom til at det ikke þrelå noe omdømmetap"
for fiskefarmen, og at de nye bevisene er egnet til å tegne et annet bilde. Dette må bero på en
misforståelse. AF var enig i atkjøpere muligens ville legge vekt på om fisken var oppdrettet i et slikt
område med tungindustri (dommen side n øverst), og lagmannsretten har også uttalt seg i denne
retning (side 3a),

At tidligere utslipp av kvikksølv, store industrianlegg, behandling av radioaktivt avfall mv, kan virke
avskrekkende på for eksempel skeptiske fiskekjøpere fra Japan er en nokså nærliggende tanke. Så
nærliggende at nettopp fiskefarmen må ha vurdert det selv. Området var sterkt forurenset av annen
industri før AF overhodet etablerte seg - AF ryddet da opp i andres gamle synder. Alle disse forhold
som fiskefarmen påberopte seg hadde også materialisert seg før utbyggingen i zoo8, og var
akseptert av fiskefarmen. Først ved de tiltak som reduserte risikoen, reagerte fiskefarmen, Som
nevnt i lagmannsrettens dom falt dette i tid sammen med at markedet for oppdrettstorsk generelt
falt sammen.
Begjæringen uttrykker uenighet i disse grunnleggende vurderingene, men det er nå engang dette
som er innholdet i den rettskraftige dom.
sist nevnes at fiskefarmen baserte hele sitt erstatningskrav på at det rent faktisk ikke lenger var
mulig å drive oppdrett på stedet. På grunn av de faktiske ulempene lot det seg ikke gjøre, ble det
opplyst. Dette ble forsterket gjennom en understekning av at det også var helt uaktuelt å starte opp
virksomheten igjen, derfor ble AF avkrevet erstatning. Fra fiskefarmens anførsler er det på side r9 i

Til

dommen gjengitt at det ikke er ellervil være

samdrtr, og RF kommer ikke til å starte opp igien med nåværende
Iokalisering. Dette ville innebære en alt for stor risiko med AF som nlbo."

"...muligheter

þr

Av begjæringen om gjenåpning fremgår imidlertid at dette

ild<e var

riktig, så vidt vi kan se

beskrives det der at man falcisk driver anlegget på samme sted'

Det eneste "nye" som fremgår av begjæringen er således dette; at fiskefarmens egen oppþning om
at det var utenkelig å drive anlegget videre, ikke var korrekt.
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4.

DE ENKETTE DOKUMENTER EttER OPPLYSNINGER SOM PÅBEROPES AV
MOTPARTEN

4.1
+.1.r

OpsjonsavtalenmellomVindafjordkommuneogAFDecomAS

Etvelkjentdokument
Det er av Raunes Fiskefarm gjort gjeldende at opsjonsavtalen som ble inngått mellom Vindafiord
kommune og AF i juni zoo3 gir opplysninger om saken som ild<e var kjent da saken ble avgjort, og
at avtalen har betydning. Begge deler bestrides.
Mesteparten av begjæringen handler om dette dokumentet som man i følge begjæringens pkt z'5
har funnet etter nøye granskinger og engasjement av et advokatfirma og en student. Det er
imidlertid på det rene at dokumentet hele tiden har vært kient for fiskefarmen. Det er behandlet
for lagmannsretten og en annen Wist mellom de to partene, men er ikke tillagt noen relevans eller

betydning.

AF inngikk i juni 2oo3 en opsjonsavtale med Vindaford kommune vedrørende mulig leie av
område på Raunes. Det er denne som nå påberopes som grunnlag for gjenåpning, jf bilag r til
begjæringen. Området AF eventuelt skulle leie omfattet det området hvor Raunes Fiskefarm var
lokalisert. Av denne grunn var også representanter fra fiskefarmen involvert i prosessen fra
begynnelsen av.

Senere ble det inngått en avtale mellom AF og fiskefarmen den 24.o9.o3 om den konkrete
flytteprosessen, hvor det avtales at AF betaler kostnader for fiskefarmen mv. Avtalen er inntatt i
utdraget for lagmannsretten side 593 og drøftet av lagmannsretten på side z9 i dommen.
Den angivelig

til

nå ukjente opsionsavtale er omtalt flere steder i utdraget for lagmannsretten.

Bakgrunnen for inngåelsen av avtalen ble behandlet i hovedforhandlingen' og blant annet den
kommunale behandling ble gjennomgått. Vi viser til utdraget for lagmannsretten side 59r hvor det
fremgår under sak or4/o3 at:

"På tomta har Raunes fiskefarm bygd dív. installasjoner þr oppdrett av fskeyngel'
Kommunen vedtok i K-sak o5j/o3 opsionsavtale med AF Dekom om å nytta Raunes som
base for opphogging av olje installasjoner. I avtale påtek AF seg kostnadene med evt, flytting
cy Raunes fiskefarm til anna tomt på industriområde dersom dette skulle vera nødvendig.
område
t...1 AF har nå samtaler med Raunes fiskefarm om flytting av deira verksemd til anna
er
på Raunes. Dette grunna seg ma. i trafikk- og sikkerhetsmessige forhold. Pr. i dag endeleg
avgjersle om flyting ikkje teke men prosjektering av eit aktuelt områ.de er i gang. Område
som

er tenkt som bytetomt er vist påvedlagde kart datert 25.o3-oj." (understreket her)

Dette er streket ut i utdraget, og således dokumentert. Samtlige dokumenter og hendelsesforløpet
var således redegjort for. Om fiskefarmen mot formodning ikke var kjent med noen av de nevnte
dokumenter, måtte man selvsagt ha spurt.
Opsjonsavtalen er også kommentert andre steder i utdraget, jf side 586, artild<el fra Haugesunds
avis, 23.o6.o3 hvor avtalen er kalt "intensjonsavtale"), og 596 (artildcel fra Haugesunds avis,
r7.oz.o4). Også her er omtalen av den "nye" avtalen markert som dokumentert for retten. Parter og
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vitner var også, etter vår edndring, inne på at det var inngått en slik opsjonsavtale men uten at
noen var nærmere interessert i denne, som da heller ikke inneholder noe av betydning'
Opsjonsavtalen er dessuten eksplisitt tatt oPP mellom kommunen og fiskefarmens
prosessfullmektig for Gulating lagmannsrett, advokat Halfdan Mellbye. Dette var særlig tema i
forbindelse med en parallell sak om midlertidig forføyning vedrørende fl¡ting av et
fortøyningsfeste.
I brev av 29.o4.o9 vedrørende sistnevnte sak skriver således kommunens advokat Talmo
Mellbye at:

til advokat

"Den t7.o6.oj godkjente kommunestyret et þrslag til opsionsavtale mellom Vindafiord
kommune (W) og AF Decom (AFD), hvor AFD fikk opsjon på å leie et nærmere bestemt
område på Raunes. Det ftemgikk av avtalen at fskeoppdrettet som var etablert på området
skulle flyttes þr AFDs kostnad. Med bakgrunn i þrannevnte avtale ble det den z4.o9,zoo3
inngått en avtale mellomAFD og Raunes Fiskefarm (RF) Iht avtalenhadde RFsøgf seg villig
tit ã flytte til et område inne på. Raunes, slik ot deres anlegg ikke kom i konflikt med AFD sine
planer for etablering av virksomhet. Det fremgikk også av avtalen at Vindafiord Kommune
hadde

stilt til rådighet nytt område for RF."

Vi fremlegger brevet som
Bilag

r:

Brev

til

Raunes Fiskefarms prosessfullmektig datert 2g.o4.og

Avtalen ble igjen omtalt i prosesskrift fra Vinadfiord kommune ved advokat Talmo av P.o5.o9'

Bilag

I

tillegg

til

z:

Prosesskrift fra Vindaf ord kommune

til

Haugaland tingrett, Lz.o5'og

de allerede nevnte artiklene var opsjonsavtalen kient og omtalt

i

mediene. Som

eksempel fremlegges

Bilag

3:

I(opi av forsiden av avisen "Grannar" fra r9. juni zoo3

Det dokumentet som nå fremlegges er altså velkjent og omtalt mellom partene, og har inngått i
rettslige prosesser med fiskefarmen som part. Ut fra dokumentasjonen vil vi anse det som mest
sannsynlig at fiskefarmen og/eller fiskefarmens prosessfullmektig faktisk har eller har hatt avtalen
underveis. Ut fra den betydning oppdagelsen av en opsjonsavtale nå gis, skulle man i hvert fall
forvente at prosessfullmektigen ba om å få se denne om han ikke visste hva som sto i den.
Begjæringen kan altså avslås på dette grunnlag fordi dette i så fall "burde" vært gjort for lengst, if wl
fremstår
S ¡r-l z) og 5 3r-6. Siden dokumentet har vært omtalt en rekke ganger mellom Partene,
pkt
2.5
noe
omstendelig.
beskrivelsen av"hvordan dokumentetfremkom" i begjæringens

4.r.2

Dokumentet har ingen betydning
Opsjonsavtalen er åpenbart heller ikke egnet til å lede til noe annet resultat enn lagmannsrettens
dom, og det er noe vanskelig å følge begjæringens argumenter om hva opsjonsavtalen skulle
innebære for saken.
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Opsjonsavalen var ment å skissere AFs muligheter, og samtidig peke på noen forutsetninger. Så
vidt vi forstår har motparten heftet seg ved at det som "cndre forutsetninqer" blant annet et nevnt
at fiskefarmen må fl¡tes, og at AF i så fall bør betale kostnadene.

vidt vi kan forstå var det også det som skjedde. AF bekostet faktisk flyttingen av fiskefarmens
anlegg, og foretok samtidig betydelige oppgarderinger i forhold til de fasiliteter frskefarmen hadde
før flptingen.
Så

Det som var fiskefarmens anførsel for Gulating lagmannsrett, var at avtaleverket fra zoo3 la bånd på
d,enfremtidige utvikling av AFs anlegg. Altså slik at AF ikke skulle ha adgang til å foreta fremtidige
utvidelser, men måtte holde seg til størrelsen på anlegget slik det materialiserte seg fra først av, jf
lagmannsrettens drøftelse i nederste avsnitt på side z5 i dommen. Fiskefarmen var fornøyd med
tingenes tilstand mellom 2oo3 og zooS (dog slil< at planene for zooS-utbyggingen voldte noe protest
også før).
Opsjonsavtalen beveger åpenbart ikke saken nærmere fiskefarmens anførsler. Tvert om anfører
fiskefarmen i begjæringens pkt 23 at opsjonsavtalen viser at "..áF hadde planer om å utvide
virksomheten ut over det ¡om ble meddelt RF i zoo3 og 2oo4". Dette fremføres som en form for
anklage, mens det faktiske forhold er at AF for lagmannsretten med styrke fremholdt at man hadde
slike planer om uwidelse og kommuniserte dem - noe som ble bestridt av fiskefarmen' Om noe, må
dokumentet således være i AFs favør, og ikke motpartens.

Det må være helt klart at AF og kommunen i opsjonsavtalen ikke mente å trekke spesielle rammer
for senereuwikling, eller på annen måte inngå tredjemannsavgale til fordel for fiskefarmen' Vi viser
her til en alminnelig lesning av dokumentet, ut fra de formål slike nokså generelle opsjonsavtaler
må antas å ha.

Det nærmere innholdet i senere planer og utbygging finnes imidlertid ikke i disse tidlige
dokumentene, det ble naturlig nok utviklet etter hvert. Vi viser her til lagmannsrettens
gjennomgang av kommuneplaner og reguleringsplaner mv. Giennomgang av slike planverk ville
kreve atskillig plass, men vi vil for ordens skyld bemerke at begjæringens u første sider som handler

om uwikling mv gir et noe fortegnet bilde av hva som skjedde. Om dette viser vi til
lagmannsrettens dom. Det er ildce mulig å korrigere dette uten å gjennomgå store
dokumentmengder. Her må det være tilstreld(elig å påpeke at man av opsionsavtalen ikke kan
utlede motpartens faktum, hvilket det her er tilstreld<elig å konstatere.
Dokumentet rold<er heller ild<e ved det forhold at fiskefarmen ble gitt flere alternative tomter å
velge mellom. Dette ble godt belyst gjennom vitneforklaringer for lagmannsretten.
Det er intet ved innholdet i den fremlagte opsjonsavtalen som rokker ved Gulating lagmannsretts
dom, verken i resultatet eller i detaljer.

Hvilken person som
spørsmål om dette.
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Begjæringens avsluttende oppsummering om at AF positiw "holdt opplysninger skiult for
Iagmannsreften" må vel tilskrives at fiskefarmen har engasjert ny prosessfullmektig. Det ville vært
ønskelig om man unnlot å uttale slike ting før motparten får uttale seg.

,.

FORURENSNING

til i

begjæringen gjelder mulig forurensing. Disse
dokumentene inneholder ingen opplysninger som ild<e var kjent for partene da saken ble avgiort.

De to øwige dokumentene som det vises

Det ene dokumentet gjelder mulig lokal forurensing av lult, som er kartlagt av NIVA gjennom
såkalt "moseundersøkelse". Man undersøker her såkalt "etasjemose" som en mulig hensiktsmessig

indikator for luftforurensing, fordi mosen danner en ny "etasie" gjennom påvekst hvert år og
således gjør datering mulig. Dette behandles nedenfor under pkt 5.r. Slike opplysninger var
fremlagt også for lagmannsretten, men uten at dette ble tillagt vekt av partene - formodentlig fordi
fisk lever i vann, og fordi settefiskanlegget dessuten er innendørs.
Det andre dokumentet gjelder kvikksølvavrenning fra lagrede rør til grus, og et forelegg for det.
Som det fremgår av forelegget dreier det seg om et forhold frafør utbyggingen ("ot. iunitil april
zoo8"). Dette er nettopp et eksempel på forhold som ikke ville opptre i "driftsperioden" etterpå'
Som nevnt var et av de viktigste utbedringstiltakene at områdene for lagring har fått avanserte
membraner og at overflatevann samles opp og behandles. AF fremholdt selv for lagmannsretten at
det hadde skjedd kvikksølvforurensing i perioden før utbedring. Det ble særlig lagt vekt på det som
faktisk kunne ha noe betydning - utslipp til $orden av mer enn et halw kilo kvikksølv. I motsetning
til det som ble fremhevet av AF selv, er det som omhandles i forelegget ikke et slikt utslþp og uten
betydning for miljøet. Det dreier seg om neglisjerbare mengder lcvikksølv som medførte at man
måtte ferne de øverste centimetre av grusen omkring et mindre lager med rør, som ikke var i
nærheten av fiskefarmen. Dette behandles i pkt 5.2 nedenfor.

5.r
5.r.r

Mulig lokal luftforurensing - moseundersøkelse fra NIVA
Moseundersøkelser kjent da saken ble avgjort

Den angivelige nye oppþning her er rapport fra NIVA v/ Astrid Kvassnes, datert 16. september
zoro, bilag z til begjæringen. Rapporten omtaler luftforurensing. Den ble skrevet fire dager før
ankeforhandlingene og således etter avsluttet saksforberedelse. Det avgjørende er imidlertid at den
ikke kan sies å inneholde noe nytt ut over det som var fremlagt for retten, og i hvert fall ild<e noe av
betydning for saken. Rapporten var ledd i et overvåkningsprogram hvor det løpende skrives nye
rapporter.

AF har iverksatt et omfattende miljøprogram for å ovewåke eventuelle miljøpåvirkninger

av

anlegget i Vatsfiorden. Det avgis løpende delrapporter, og forut for lagmannsrettens behandling ble
det hele fremlagt. Som en oversikt peker vi på (i) forslag til Miljørovervåkningsprogram for AF

Decom Offshore, z6.rr.o8. Notatet

fra NIVA

inneholder innledende beskrivelser

av
miljørovervåkningsprogrammet som skal iverksettes. Programmet beskrives som "cmbisiøst og skal
dekke de fleste potensielle påvirkningsþrmene på land og i sjø" , jf det faktiske utdraget s ro3z flg, og

(ii) rapport fra NIVA vedrørende partikkelforurensning i Vatsfiorden av 14.o6.o9, FU s rz57.I tillegg
finnes flere rapporter i tilleggsutdraget for lagmannsretten; (iii) rapport fra NIVA vedrørende
modellering av spredning av kloakk og proseswann i Vatsforden, zo.o8.ro (utdraget s r43) , (iv)
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rappoït vedrørende vannkvalitet i Vats$orden i forbindelse med anløp av kranskipet Thialf ved AF
Miljøbase Vats juni zoro (utdrag s r8r), (v) rapport vedrørende målinger av turbiditet i Vatsfiorden,
zo.o8.ro (utdraget s r93), (vi) rapport av 14.o6.o9 vedrørende partikkelforurensning i Vats$orden
(utdrag s zr5) og (vii) rapport vedrørende målinger av turbiditet i Vatsfiorden, 2r. September zoog
(utdraget s ¡8S).

I forkant av behandlingen av saken i lagmannsretten la NIVA frem en omfattende rapport for zoog
som er å finne i utdraget på side tT5t-LgL2. På sidene 68-78 omhandles moseanalyser og luftbårne
tungmetaller i Vats. I vårt utdrag fremgår det at det for retten ble dokumentert (utdraget side 1757)
følgende fra rapporten:

"Luftforurensing ble mãIt i etasjemose på ry stasjoner rundt Vatsfiorden, Det ble påvist
støvspredning i prøvene innenfor en radius på 3oo meter fra kaien, d.v,s. fil like utenfor
ytterkanten av anlegget. Kvikksølv, kobolt, krom, kobber, nikkel, arsen, molydbden, barium
og vanadiumviser forhøyete verdier på tre stasioner langs randen av anlegget."
Fra side r83r

i utdraget er det dokumentert at det er viktig

å kontrollere støvoPPvirvling, at rør kan

inneholde tungmetaller mv.
Kvassnes avga også saldqmdig forklaring for lagmannsretten om sine undersøkelser og rapporter,

herunder om moseundersøkelser og luftforurensing. Men fra vårt utdrag kan vi ikke se at
fiskefarmen viste interesse for noen gjennomgang av de detaljerte undersøkelsene gjengitt i den
fremlagte rapporten.

Det fremkommer av rapporten at det ble valgt r3 stasjoner med god geografisk spredning hvor det
ble tatt prøver av mosen. Tungmetallinnholdet i moseprøvene ble deretter sammenliknet med
landsdeld<ende analysene for baþrunnwerdier fra zoo5. Det ble funnet forhøyede nivåer av enkelte
tungmetaller, blant annet lwikksølv, i mose på noen av stasjonene, jf diskusjonen på side 77 (FU s
r83r). Det er for øvrig ikke opplagt at disse forhøyede verdiene sþldes AF Miljøbase Vats, all den tid
det også ble funnet forhøyede verdier ved stasjoner hvor konsentrasjonen mellom anlegget og
stasjonen var lavere. Det må også presiseres at selv om det er funnet noen forhøyede verdier
sammenliknet med antatt bakgrunnsnivåer, er konsentrasionene likevel lave, jf FU s r83r.
NIVAs rapporter har hvert år blitt oversendt Fylkesmannen i Rogaland, hvorfra RF's advokat har
fått oversendt rapportene. Resultatene fra moseundersøkelsene er også lagt fram på åpne
folkemøter i Vindafiordhallen r8.oz.ro, 5.5.10 og 16.oz.rr. Det vises til vedlagte informasjonsbrev fra
AF;
Bilag 4:
Bilag 5:
Bilag 6:

Informasjonsbrev nr r

- uke 4lzoro

Informasjonsbrev nr z - uke

17f

Informasjonsbrev nr r

6lzot

- uke

zoro

Enn videre er analyseresultatet som er vedlagt gjenåpningsbegjæringen som "nytt", omtalt over vel
zo sider i Nivas rapport for zoro som ble ferdigstilt og publisert i februar zou. Disse rapportene ble i
sin helhet lagt ut på AF sine hjemmesider, hvor alle rapportene og analysene publiseres forløpende.
Rapporten ble også omtalt i informasjonsbrev fra AF nr 6 for zoro.

Bilag
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i lokale media ved flere anledninger.

Det forhold at prøvene inneholder noe varierende konsentrasjoner fra år til år er ikke
oppsiktsvekkende. Nivåene var noe høyere i zoro enn i zoo9, men er for zon igjen på nivå med
20o9.

Det avgjørende for spørsmålet om gjenåpning må uansett være at opplysningene om slik luftbåren
forurensing var oppþt i saken, men at motparten ildce anførte noe som helst i den forbindelse. Vi
har også forståelse for det, siden fenomenet ikke kan antas å ha betydning.
Moseanalyser som metode for å undersøke mulig luftbåren forurensning er nybrottsarbeid

i

den

forstand at man søker nye metoder for å utrede eventuell luftbåren forurensning. Dette er
nyskapende arbeid og det finnes ikke tilsvarende rundt noen andre industriforetak, etter hva AF
vet. Metoden er ikke anerkjent, men AF har valgt å finansiere denne forskningen i håp om at dette
kan gi et tidlig varsel om mulig forurensning.
foretatt moseprøver, er det også tatt jordprøver, som er etablert og
anerkjent undersøkelsesmetode. I jordprøver rundt AF sitt anlegg er det kun funnet svak økning i
kvikksølvkonsentrasjonen i overflaten i to av prøvene nær anlegget. Disse to stedene var
overflatejord tilstandsldasse "god", mens jorden umiddelbert under var tilstandsklasse "meget god".
Det vises til rapport fra Niva vedlagt begjæringen som bilag z'
På de samme stedene som det er

Under enhver omstendighet er dette forhold fiskefarmen hadde, eller burde hatt, kjenneskap til
allerede i zoro.

j.z,

Kvild<sølv - vedtagelse av forelegg

5.2.r

Innledning

(titanrør)

Det forelegget fra zolt som nå er fremlagt, er tilblitt etter dommen fra lagmannsretten og som
sådan ildce relevant.

De faktiske forhold som forelegget gjelder, fant på den annen side sted/ør utbyggingen og er alene
av den grunn neppe relevant. Det dreier seg ikke om utslipp til sjø, men en mindre lokal avrenning
til grus på et annet sted. Det er derfor forståelig at fiskefarmen under hovedforhandlingen valgte å
ild<e vektlegge dette - forholdet var nemlig velkjent.
AF har selv opplyst til lagmannsretten om at det har vært utslipp av kvikksølv til sjø - if blant annet
gjengivelse av anførsler i dommen på side 8. Dette kunne nok være relevant, og det ble også opplyst
til lagmannsretten.

5.2.2

Forelegget fra zon - velkjent forhold som ild<e har betydning

Raunes Fiskefarm

har anført at AF har holdt tilbake oppþninger om anmeldelse for

kvild<sølvforurensning. Dette medfører ikke riktighet. Anmeldelsene
pressen ved flere anledningen.
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Innledningwis presiseres at det forelegget som fulgte vedlagt begjæringen, er ikke likelydende med
det forelegget som ble vedtatt av AF. Fiskefarmen må på en eller annen måte ha kommet over et
utkast eller lignende. Vedlagt følger det korrekte forelegget som er vedtatt'

Bilag

8:

Forelegg, vedtatt

12.12.11

Vi peker blant annet på at politiet ikke har lagt til grunn at det dreier seg om noe forsettlig forhold,
slik fiskefarmen påstår.
Dokumentet som sådant er tilblitt etter lagmannsrettens dom, qg kan altså ikke danne baþrunn
for gjenåpning.
De faktiske forhold gjelder tilstanden før utbedringen og er således av mindre relevans, også fordi
forholdet ikke dreier seg om uJ$lipp av kvikksølv. Utslipp til sjø, som nok er relevant, har AF
derimot redegjort for og dokumentert overfor lagmannsretten'
Som det fremkgmmer av forelegget er dette ilagt på bakgrunn av lagring av titanrør på ild<e tett
dekke uten tilstrekkelig tildekning i perioden juni zooT til primo zoo8. Noen av rØrene hadde
fqrhøyet verdier av kviklaølv. Disse verdiene var dog langt under grenseverdiene for farlig avfall

AF engasjerte COWI ril å gjøre en miljøkartlegging og utførte de tiltak som der ble anbefalt, og
rapporten ble oversendt Fylkesmannen i Rogaland den 29.o4.o8. Dette er således offentlig
tilgjengelige dokumenter.

Bilag 9:
Bilag ro:

Brev fra AF Skandinavia

til Fylkesmannen i Rogaland,

29.o4.o8

Vurdering av midlertidig lagringsplass fqr titanrør ved Vats Mottaksanlegg,
Cowi, ro.o9.o8

Lagringen medførte ikke varig forurensning. Forurensingen begrenset seg til et sand/gruslag ned til
,5 ..n over et wært begrenset område. Anbefalingen var å fierne sand og grusmasser ned til 25 cm
under lagringsplass, samt sand fra z stk sandfangkummer og levere disse massene til godkient
mottak. Jordlaget som var forurenset ble fernet og erstattet med rene masser. Lagringsplassen var
bak verkstedet på basen, og lagringen førte ikke til forurensning til det marine miljø'
Raunes Fiskefarm har anført at forelegget inneholder nye opplysninger som før har vært ukient'

Dette kan ikke medføre riktighet. Anmeldelsen og saken har vært omtalt
anledninger. Det vises blant annet til følgende artikler;
Bilag
Bilag

u:
rz:

i

mediene ved flere

Kopi av artikkel i Haugesunds avis, or.o4'o8

I(opi av artild<el i Haugesunds avis, 29.o4.o8

AF orienterte em lagringen av titanrørene på informasjonsmøte i Vindafiordhallen den zz'o4.o8.

Bilag

r3:

Power point presentasion

til informasjonsmøte i Vindafiordhallen, zz'o4'o8

Det er av fiskefarmen anmodet opplyst om eventuelle andre anmeldte forhold. AF har mottatt to
underrettelser om henlagte forhold datert oZ.rz.tL. AF er ikke blitt kontaktet av politiet i anledning
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disse anmeldelsene, og er heller ikke kient med andre eventuelle anmeldelser. For ordens slcyld
vedlegges disse underretningene i kopi.

Bilag r4:
Bilag r5:

Underretning om sal.rsavgjørelse, Haugaland og Sunhordaland politidistrikt,
rz.rz.rr (r)
Underretning om saksavgjørelse, Haugaland og Sunhordaland politidistrikt,
rz.rz.u (z)

Generelt har AF vært gjenstand for kritikk fra interessegrupper og miljøbevegelse, noe selskapet
også har forståelse for. Anmeldelser og forvaltningsldager mv har også vært et ledd i dette, slik at
det i alminnelighet har vært stor offentlighet om alle slike skritt.

5.2.3

AF redegjorde overfor lagmannsretten for kvikksølvforurensing og annen forurensing

Det er viktig å fremheve at AF selv fremhevet og dokumenterte utslipp av kvild<sølv for
lagmannsretten, i den grad det kunne ha betydning for saken. I det følgende vil vi derfor gi en
oversikt som viser at forholdet til kvikksølv forut for utbyggingen, i høy grad var opplyst for
lagmannsretten.
zoo5 og zoo6 ble det sluppet ut 598 gram kvikksølv. AF meldte utslippet til Fylkesmannen i
Rogaland. Dette er det eneste utslipp, og er omtalt i saken, herunder i AFs anførsler i dommen på
side 8. Så snart foretaket ble kjent med problemstillingen, ble det installert et renseanlegg for

I

utslippwannet. Renseanleggets kapasitet ble uwidet i zoo9.
AF ble i zoo5 klar over utfordringene med kvikksølv i forbindelse med gienvinning av utrangerte
petroleumsinstallasjoner, og nødvendige tiltak ble fortløpende ble iverksatt. Etter dette har det ikke
forekommet miljøskadelige utslipp i Vats. Målinger gjennom flere år viser at utslipp fra basen ligger
langt under de grenser som ble satt av Fylkesmannen'
Dette forholdet er behandlet i saksdokumenter for tingretten og lagmannsretten, og det vises blant
annet til rapport fra Niva for miljøovervåkning av april zoro, FU s 1751og i dommen på side ro under
AFs anførsler, side zo under gjengivelsen av fiskefarmens anførsler og til slutt i rettens premisser på
side 34. Utslippet ble i tillegg omtalt i mediene og på Fylkesmannens hiemmesider.
De forurensningsmessige sider av saken var således godt opplyst for lagmannsretten. Til dels dreiet

det seg

-

før utbyggingen

- om forhold

som

vi

forstår har betydning. Dette har da også

lagmannsretten vurdert.

6.
6.t

MOTPARTENSPROSESSKRIFTAV3T.fANUARzoTz

Innledning

I dette prosesskriftet fremkommer motparten med en rekke generelle anførsler, og det fremlegges
dokumenter som ild<e engang pretenderer å være "nye" i den forstand at de kan danne basis for
gjenåpning.
Dokumentasjonen fremstår som nokså løsrevet, med det siktemål å tegne et negativt bilde av AFs
virksomhet. Vi vil generelt bemerke at AF er i løpende dialog med offentlige myndigheter om sin
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virksomhet, og at det ikke lar seg gjøre å nærme seg problemstillingene på den nokså letWinte måte
som motparten nå gjør. Til anonyme e-poster mv som er vedlagt, bemerkes at AF også er i løpende
dialog med forskjellige aktører som jevnlig klager eller aksjonerer mot forskjellig vedtak og planer
mv. På grunn av mengden med informasjon var det da også nødvendig å avholde en flere uker lang
hovedforhandling i saken. Vi understreker at det ikke skal være adgang til å slå en strek over
dommers rettskraftvirkning på denne måten.

6.2
6.2.t

De forskiellige dokumenter

til prosesskriftet

Rapport fra Proactima datert 3r. desember zou
Som det fremgår av datoen dreier det seg om en rapport avgitt ganske nylig, og lang tid etter
dommen. Vi forstår ikke hvilken betydning denne skal ha for saken. Den er ledd i AFs kontinuerlige
arbeid for å sikre mot forurensing, her mulige tiltak for å redusere utslipp til luft.
Så

vidt vi kan se er ikke formålet med rapporten å si noe om fìskefarmen, slik at prosesskrivets

bemerking om at fiskefarmen er oppfattet som "ikke-eksisterende" et vanskelig å følge,

Uansett har ikke dette noe med lagmannsrettens dom fra februar zorr å gjøre. Det eneste måtte
være at fiskefarmen da faktisk opplyste at den var "ild<e-eksisterende" og skulle fortsette å være det.

6.2,2

Brev fra ConocoPhillips datert u.

juli zoo5

Dette er et brev som omtaler at det kan være kvikksølv på installasjoner i Nordsjøen.

Det er intet nytt, og er omtalt i saken for lagmannsretten. Det vises blant annet til presentasjon
som ble holdt av AF på et folkemøte i Vindafordhallen våren zoo4. Presentasjonene hvordan AF
planlegger å håndtere farlig avfall ved mottaksanlegget. Powerpoint presentasjonen er inntatt i
utdraget for lagmannsretten på side 3or følgende, og kvikksølv er uttryldcelig omtalt på sidene 3r3,
3r4 o9316.

At kvikksølv kan forekomme i utrangerte oljeinstallasjoner, og dermed også i Vats, har vært kjent
siden zoo4-zoo5. Det vises også til omtalen av kvikksølvutslippet i zoo5 over. I(vild<sølv har siden
vært tema i flere åpne møter for befolkningen i Vats, i avisartilder i Grannar og Haugesunds avis, i
møter i Samarbeidsforum Vats og i sloiv til/fra Fylkesmannen i Rogaland.
Dette var velkjente forhold også da saken ble behandlet for lagmannsretten, og kan ikke gi
grunnlag for gjenåpning.

6.2.3

I(ifs rapport om awikling

av utrangerte offshoreinstallasjoner

mai zoro

Denne rapporten var fremlagt av AF for lagmannretten, jf utdraget side 1916 flg

6.2.4

Anonymisert e-post av 16. februar 2oo9

Motparten har fremlagt en e-post fra en oljearbeider. Det opplyses at vedkommende er
anonlrmisert av grunner som oppfattes som en antydning rettet mot AF. I denne sammenheng er
det uttalt at
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"innholdet er imidlertid så alvorlíg at det er påfallende at verken AF eller Proactímq har gått
inn i problematikken",

Vi forstår heller ikke hva dette skal ha med spørsmålet om gjenåpning å gjøre. Det bemerkes likevel
at AF som nevnt utsettes for en god del henvendelser og påstander som ikke nødvendigvis er
fundert. Dette må AF selvsagt godta, slik andre bedrifter som oppfattes som kontroversielle av
miljøgrunner el., må tåle kritikk. Det er imidlertid ikke ensbetydende med at all slik kritikk er
korrekt.
Når det gjelder det som her bringes til torgs, er forholdet at samme e-post tidligere har versert i
usladdet form, og at AF nettopp har grepet tak i det og "luftet ut" dette med offentlig informasjon
og forklaringer omkring rensemetoder mv. Fiskefarmen har selv deltatt på dette tidligere.
E-posten var blant annet et tema på et møte i samarbeidsfora for Vats den L7.o2.og, hvor både
representanter fra AF og fiskefarmen var til stede. Det vises til vedlagt referat.

Bilag

16:

Referat fra Samarbeidsfora Vats, r7.oz'o9

For øvrig må det bemerkes at fiskefarmen i sitt siste prosesskrift vier mye spalteplass til
lcvikksølvforurensing og kvikksølvs kjemiske og toksikologiske egenskaper. Det fremkommer her
flere påstander som ikke kan funderes i uorganisk kjemi. Det legges imidlertid til at mer enn 95 %

i

Vats, foregår på ikke forurenset ståI, såkalt strukturståI. Dette er
plattformunderstell og bærende stålbjelker i modulene. Det aller meste av rør som har inneholdt

av skjærebrenningen

olje og gass (og dermed spor av kvild<sølv) klippes med hydrauliske sakser.
Det vesentlige er i imidlertid at det heller ikke her fremkommer opplysninger som kan gi grunnlag
for gjenåpning av saken.

7.

PROVOKASIONER

Det er av Raunes Fiskefarm fremsatt en reldce provokasjoner som dels anses som en betydelig
v

idløftiggj øring av s aken.

Det er blant annet provosert fremlagt konsekvensutredninger etter petroleumsloven i forbindelse
med søknad om demontering i fiorden.
reguleringsplanen er det plan og
bygningsloven, og ikke petroleumsloven som er rett hjemmel. Det foreligger ingen ferdig
konsekvensutredning i forbindelse med forslaget til endring reguleringsplanen for det aktuelle
området. Mulighetene for eventuell demontering i forden var kjent før lagmannsrettens
behandling. Det vises til referat fra oppstartsmøte ved Vindafiord kommune 18. august 2o1o
fi.emlagt i anledning saken, jf tilleggsutdraget s 543. Det er ild<e gitt noen tillatelser etter

Innledningwis bemerkes

at ved eventuell endring av

ankeforhandlingene.
Da arbeidet med reguleringsplanen og eventuell endring av denne tar så vidt lang tid, har AF vært
nødsaget til å søke om tillatelse for hver enkelt kontrakt de har inngått'
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AVTUTNING OG SAKSOMKOSTNINGER

Etter dette må det legges
prosesskrift inneholder noen

til

grunn at verken begjæringen eller motpartens etterfølgende
grunn til å gjenåpne saken fra Gulating lagmannsrett.

Behandlingen av begjæringen har vært tidkrevende. Selv om begjæringen etter vår oppfatning er
svakt fundert, har det vært nødvendig å gå gjennom sakens omfattende dokumentasjon på nytt.
Saken for lagmannsretten ligger også noe tilbake i tid, og for vår ldient er det en viktig sak som
mgtparten må forvente at denne side bruker tilstrekkelig innsats for å imøtegå.

i

sammenheng med temaene for
Gulating lagmannsrett. For å sette disse i sin rette sammenheng har vi derfor også måttet
gjenoppfriske forhold som motparten selv ikke har grepet fatt i'

Begjæringen satte etter vårt syn ikke de angivelig nye bevis

Vi har også måttet involvere

begge prosessfullmektiger, som også hadde en arbeidsfordeling for

Gulating lagmannsrett.
Fqr det tilfellet at retten awiser saken uten ytterligere behandling, nedlegges påstand om dekning
av sakskostnader i forbindelse med dette prosesskriftet.
Det har

til sammen medgått 7z,75timer til å beware begjæringen, og salæret utgjør kt

Ovennevnte beløp hreves således erstattet. Det skal ikke legges
fradragsrett for inngående mva.

e.

til

zt5 987'

mva, da vår klient har

PÅsrAND

til

følge

1.

Begjæringen om gienåpning tas ildce

2,

AF GruppenAS tilkjennes sakens omkostninger

Dette prosesskrivet

i tre

eksemplarer, hvorav

ett er sendt til retten og to direkte til motpartens

prosessfullmektig.

ADVOI(ATFIRMAET SCHIØDTAS

Strømme
advokat
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RAUNES FTSKÐFARM AS : ANKÐRF'ESTE PÅ NOT¿BERGET

Underiegnede representerer Vindafiord Kommune og

vil

anføre følgende

til Deres brev datert

n.A4.20A9 ül kommunen,
Den 17.06,03 godkjente kommunestyi'et et forslag til opsjonsavtale mellom Vindafiord
Komm.une (VK) og AF Decom (AFD), hvor AFD fikk opsjon på å leie et nærmore bestemt
område på Raunes. Det fremgikfr av avtalen at fiskeoppdrettet som var etablert på området
skulle flyttes for AFD's koshrad.
Med bakgrum i foramevnte avtale ble det den24.09.2003 inngått en avtale mellom AFD og
Raunes Fiskefann AS (RF). Iht avtalen hadde RF sagt seg villig til å flytte til et område inle
pä Raunes, slik at deres anlegg ikke kom i konflikt med AFD sine planer for etablering av
virksomhet. Det fremgikk også av avialen at Vindafiord Kommune hadde stilt til rådighet
nytt område for RF.
Med bakgrunn i opsjonsavtalen og avtalen mellom AFD og RF ble det inagått endelig
leieavtale rnellom VK og AFD den 10.05.2û04. Leieavtalen omfaftet også de ankerfester som
VK dis¡ionerte.
RF fikk tildeli ny tomt og som en følge av dette søkte RF om tillatelse og endring av
konsesjon. Konsesjonsregistreringen er R--V-8 og R-V-22. k-V-22 var en sjøbasert lokalitet
rett uterfor landanlegget. PlasseringÊn av den sjøbaserte lokaliteten, dvs en meld, var ikke
forstyrrande for AFD's virksomhet, se karl vedlegg 7a92.

Den 10. i 0.û5 sendte RF melding om mindre endring på merdplasstringen, nænnere bestemt
f!5a{ng av dsnne ma-ks 70 meter. RF cpplyste i meldingen at de alctuelle na'boer var positive til
ftytiing, Fiskeridirektoratet godljente meldingen. Det var íngen kommunal prosess i
forbindelse med denne mel<Íingen, rnen l<ommunen ville ikke hati innsigeiser så lenge det ikice
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brøt inn i avtalen med AFD eller lagde vanskeligheter for bruk av de komnrunale
ankerlestene. Dei skal også bemerkes at en flytting på maks 70 meter antakelig ikke ville
hindret bruk av ankerlestet på Notaberget.
RF har imidlertid plassert anlegget slik at arkerfestet på Notaberget ilùe kan bnrkes uten å
påføre i{F's anlegg skade. RF ville ikke fått tillatelse til en slik plassering av Vindaflord
komrnune hvis de hadde søkt om dette, En stiller seg også undrende ti1 at RF har plassert
anlegget slik det ligger når det er åpenbart at ankerfestet er synbart, so bildo, vedlegg 3.
Det kunne ilke ha medført noen problemer for R-F- å plassere anlegget der de selv opprinnelig
foreslo som et altemativ i grensen mot Hatieland, dvs i grensen mot gnr. t\L,bnr.24.

II
Med bakgrunn

i

forannevnte skal konlret

til

Deres brev anføres følgende:

av kommunen, VK forholder seg til de iurgåtte avtaler og
gjeldende planer. Hva konkret angar ankerfestet på Notaberget, er det leid ut til AFD og AFD
gjør gjeldende at dette ankerfestet skal brukes av leietaker for bl.a. kranskipet SSCV uThialf'
som trenger samtlige av de innleide ankerfestene for å kume utføre sine løfteoperasjoner.
Kranskipet ankommer i begynnelsen av juni og enhver forsinkelse eller endring i planene vil
medføre store kostnader. AFD gjør gjeldende at VK må gi de tilgang til det leide ankerfestet.

VK er ikke enig i Deres lffitil&

I Deres brev gjør de gjeldende at kommunen iklce har hatt noen hitiske merknader til
lokaliseringen. Til dette skal anførcs at kommunen aldri er blitt forespurt om tillatelse til å
legge sjøanl eggeti en posisjon hvor det ku¡le påføres skade ved utnyttelse av ankerfestet på
Notaberget. Hadde detkommet en slik forespørsel, ville den hablitt avsläit. RF hadde flere
altemativer for plassering av anlegget som ikke ville be¡øre adegget. De kume hotdt seg til
sin egen oppiysning om maks 70 metsi"fra opprinnelige posisjon e1ler lag det nord for
ankerfestet.

De gjør videre gjeldende at anlegget til RF ilfre kommer i konflikt med strandretten og
eiandomsretten og De visor bl..a. i den forbindelse til RT 1985 - 7128. Deres anførsel i dette
konkrete tilfelle er ettei" min oppfahÌng åpenbart urikiig. Høyesterett anfører i den påberopte
dotn "jeg vil íkke utelulcke at en virlrsotnhet av en slik Grt som Strøntme dríver (fiskeoppdrett)
etter ornstendíghetene køn medføre ulemper for de ornkríngliggende strøndeÌere rned gunruIag
for å påby anleggetflyttet't. Iden.ne sak foreligger nettopp en slik ulempe, rræÍnere bestemt
at ankerfestet ikke kan benyttes uten å skade fiskeanlegget. Bruk av ankerfestet e¡ helt
nødvendig for det tidligere omtalte kranskip. Det er derfor ingen grunn til at fiskeanlegget skal
ligge i en posisjon hvor utnyttelsen av ankerfostet hindres når anleggetkan flyttes 100 meter
lengre nord og det uten kosturad for RF.
De synes også å mene at tiilatelsen fra Fiskeridirektoratet er nok som hjeminel for
plasseringen. Det er heilar ilfte riktig idet tiilatelsen fra Fiskeridirektoratet betinger at RF
ín¡henter nødvendig samtykke fra grumeiere og a:rdre rettighetshavere, nærEnere bestemt
samfflf<e fra VK og AFD.
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Saksøker: AFGruppenNorgeAS
Pb 34, Greßen
û409 ûslo

'

FrosessfÐllmekÉíg: Advokatfirmast Schjødt DA
v/adv. Geir Frøholm
vl adv. flm. VidarRiksfiord
Pb 2444,Solli, 0201 Gslo
FarËshjeþer: Vindafi ord Kommune
Rådhuset
558û Ølen
Frosessf'ullmekúig

Saksøkt :

:

Advokatfi rmaaÉ Eurojuris Haugesund DA
vl adv. HelgeJ. Talrno
Pb 548,5501 Flaugezund

Raunes Fiskefai:rri AS

v/sf5l et
5578 Nedrs Vats

Prosessft¡ìImektig: Advokatfi¡maet
v I adv . Flalftlan

SÉeenstuup Stordrango

D,{

Mellbye

Pb 1150, Sentrum
5811Bergen

I
Vindafiord Ï{ommuna (VK) melder seg hewed som partshjelper for saksøker AF Gruppen
NorgeAS (AF), jfr. h,ini. $ i5-7 (1 a).
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VK anser seg forpliktei til å bis'rå leietaker AF til å Ë fiemet hindring Ëa tredjemann, som
hindrer bruk av leieodektet. Nærmere bestemt at passivitet, hvor dei er bedt om hjeþ, kan
medføre ansvar. VK har også, som eier av ankerfestet et reelt behov ior at AF vinner frem
både av hensyn til leieforholdet og for øwíg fcr å kun¡e utnyfte a¡kerfestet etter sitt formål.

II
til AF's beskrivelse av faktun som partshjelperen slutter seg til. Det vises cigså
VK's 2 brev til Raunes Fiskefarm AS (RF), bilag 11 og 13 til begiæringen.

Det vises

til

KORT HiSTORIKK
Den 77.A6.2003 godkjente kommunestyret et forslag til opsjonsavtale mellom VI( og AF,
hvor AF fikk cpsjon på å leie et næFmere bestemt onnåde på Raunes. Ðet fremgiklc av
avtalen at fiskeoppdretiet som var etablert på området skulle flytles for AF's kosturad.
Med bakgrunn i fo¡annevnte avlale ble det den24.t9.2003 inngått en avtale meilom AF og
RF. iht avtalen hadde RF sagt seg villig tii å flytte til-et område inne på Raunes, slik aÉ-deres
anlegg ikke kom i konflikÍmed AF sine planer for etablering av virksomhet. Det Êemgikk
også av avtalen at Vli hadde stilt til rådighet nytt område for RF.

Medbakgrunn i opsjonsavtalen og avtalen mellom AF og RF ble det inngått endelig leieavtale
mellom VK og AF den 10,05.2t04. Leieavtalen oinfatÉet også de ankerfester som VK eide.
Se bilag 2 til begiæringen.
RF fikk titrdelt ny iomt og som rn følge av dette søkÉe RF om tillatelse og endring av
konsesjon, Konsesjonsregisteringen er R-V- I og R-V- 22. F.-V-Z?var en sjøbasert
lokalitet rett uienfor landanlegget. Plasseríngen av den sjøbaserte lokaliteten, dvs en merd,
var ikke forstyrrende for AF's vuksomhet. Det vises til kart vedlagt bilag 6 tíl begiæringen.

Den

1

0.1

bestemt

0.20û5 sendte RF melding orn mindro endring av merdplassenagen, ftærrnÊre
av denne maks 70 metø1, se bilag 7 til begjæringeu,.

flyftirg

RF opplyste i meldingen at de aktuelle naboer vat positive til flytÉing. Fiskeridirektoratet
god$ente meldingen. Det var ingen kommunal prosess i f,oúindelse med denne meldingea,
men konrmunen ville ikke ha hatt innsigelse så lenge det ikke brøt inn í avtalen mellom VK
og AF eiler lagde vanskeligheter for bzuk av da kommunale ankerfestene. Det viser seg
imidlertid nå at RF har plasssert anlegget slik at ankerfestet på Notaberget il&e kan bnrkes
uten å päføreRF's anlegg skade- RF ville ikke fätt tillaielse til en slikplassenng av
Vindafiord Kommune hvis det varblitt søkt om deÉte. VK stiller seg ogsåundrende til at RF
har plasse.rt antregget slik det nå ligger når det er åtrienbart at ankerfestet er synbart, se vedlegg
8 trlbegjæringen. Detkanikkehamedføf noenprobleinerf,orRF åplassere anleggetoÉannet
sted utenfor gnr. 702, bnr. i6, hvor det ikke vülekomme i konfliktmed bruk av ankerfestet.

Bilag

X.:

Kart

VK anføite i brev da&rtû2.04.2tt9 at komlrrunen sotn grunneier og eier av ankerfestet ikke
hadde samtykket til at resterende del av merd varblítlplassert slik at det sperrer for utnytting ,
av ankerîøste på Notab eryet.VlÇkrevde innrehríngene fier:nei hnenIT.û4.20t9, se bilag 1i
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lnformasjonsmøte
i Vindafjordhallen
18. februar
.l

Torsdag B. februar kl 19.00 vil
AF Miljøbase Vats og
Grendautvalet i Vats irrvitera til
felles infornrasjonsmøie i
Vindafjordhallen. I møtet vil NIVA
(Norsk lrrstitutt for vannforskning)
leggja fram årsrapport for AF
Miljøbase Vais sitt
miljøovervakirtgsprogram. N IVA
legg også franr rapport etier
prøvetakínga av Valsvassdraget.
Grerrdautvalet og AF Miljøbase
Vats ønskjer alle ínteresserte
velkomen.

tågradioaktivt avfall
Laurdag 23. januar hadde
Haugesurrds Avís ein artil<l<el
vedkomarrde lågradioaktivt avfall
ved AF Miljøbase Vais. Artikkelen

rì rLk¡o.i.,lr frri

omhandla ein søknad om løyve til
auka mottak, handsaming og
lagring av lågradíoaktivt avfall
sotn AF Decom Offshore hadde
inne hjå Statens Stråfevern. Etter
at denne søkrtadetr vart sendt har
det bliti klart at AF Miljøbase Vats
ikkje lenger treng eit løyve ned
den omsøkte mengda på 1000
tonrr. Hovudgrunnen er at det no
er tilstrekkeleg mottakskapasitei
ved deponi rned løyve til å ta imot
lågradioal<tivt avfall. AF Decorn
Offslrore har difor h'eltt søkrrader-r
Haugesund Avis omtala.

tnfo nnnasjo nsb ros¡yre
Avisoppslag om radioaktivitet kan
verka skremmande. Dei faerraste
av oss veit kva det ilrneber at eit
materiale er radioaktivi. For at de
sonr bur i nærleiken av AF
Miljobase Vats skal ha høve til å
setja dykl< betre inn i kva

lågradioktivt materiale frå
Nordsjøen er, og korleis det
verkar på omgjevnadane legg me
dentre gong temaheftet til
Oljeindustriens Landsforening
med som vedlegg til brevet vårt.
Me gjer dykk i derrrre samanheng
merksame på at nedre grense for
kva som vert reklra for deponipfiktig lågradioaktivt materiale vert
flytta frå .10 Bq/g tit S Bq/g rned
verknad frå 1 . juli 2010. Ved AF
Miljøbase Vats har me allereie
byrja å handsanra dette avfallet i
samsvar med delr nye grensa. Alt
lågradioaktivt avfall vert sendt til
godkjende nlottak. Det vert også
informasjon om lägradioaktivt
avfall under informasjonsmøtet i
Vindafjordhallen 1 B. februar.
Har du spørsmål om emnet kan
du ogsä ta direkte kontakt med
Evy Lærdal ved AF Miljobase
Vats,

tlÍ

93 07 0B 66.
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lnformasjonsmøte
i Vindafiordhallen
tysdag 4" mai
kt. 19.00
AF Miljøbase Vats vil ínformera
om kva som skal skje ved

miljøbasen i sommar. Snart
startar ny mottakssesorrg for
offshoreinstallasjonar f rå
Nordsjøen. Me ønskier difor at
allo som er interesserte i
miljøbasen og det som skal skje
lrer i sommar tek turen til
Vindafjordhallen for oppdateft
informasjon. Det vert også høve
til å stilla spørsmål til leiinga ved
miljøbasen under nrøtet.

'

il' li ;;.,1

lnformasjonsmøte
på Lindanger bedehus
onsdag 5. mai
kl. 19"00
AF Miljøbase Vats held eige
informasjonsmøte for
innbyggjarane ved Ytkjesfjorden
og andre irrteresserte i Tysvær
orrsdag 5. mai. lrrnhaldet i detie
møtet blír hovudsakleg som
omiala under møtet i
Vindafjotdhaller-r. I tillegg vil det bli
ein kort presentasjon av
hovudkonklusjonane f rå
miljø overvakingsprogrammet til
NIVA (Norsk instituit for
vanrrforsl<rring) Íor AF Miljøbase
Vats og sjoområda utanfor.

tyst til å stilla oss
spørsmål om
miljøbasen og kva me
arbeider med her?
Men kanskje du ikl<je har lyst til å
gjera dette i eit ope møte med ei
stor forsamling?

Då må du gjerne ringa oss eller ta
ein tur innom til oss. Du kau ta
direkte l<ontakt med Evy Lærdal
ved AF Miljøbase Vats, tlf 93 07
0B 66.
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årsrapport for'
nriljøovervaking rundt AF
Miljøbase Vats 2010

Onsdag 16. februar k|19.00
inviterer AF Miljøbase Vats og
Vindafjord komnlune til
informasjonsmøte i
Vindafjordhalfen. Me vil ha
følgjande pä agendaen:
o

c

6

Vindafjord komnrune
infor¡rerer om nyleg
vedtekerr kommuneplan
og økonomiplan
AF Decom Offshore
presenterar framlegg til
planprogranr for
detaljreguleringsplan for
sjøomráde i Vats og
Yrkefjorden
NIVA (Norsk instítutt for
van nforskrrirrg) legg f ranr

Dei vert også

kaffiog litt å bita

i

AF Miljøbase Vats og Vindafjord

kommune ønskjer alle
interesserte velkonlen.

Oppdrettsmerdar for
fisk til miljøbasen
februar tol<
miljøbasen for første gong i nrot
ein oppdrettsmerd for fisl< til
gjenvínning. Merden har vore ute
av drift ifleire år, og det var
hovudsakleg stålet igjen av den
som l<om inn lil Raunes. Det
føreligg også avtale om
gjenvinning av eín arrnalr merd.
I første del av

Bra arbeidsvinter ved
miljøbasen
Ved Miljøbasen gledar me oss
over at det har vore eit f int
arbeidsvær deune vinteren. Rett
nok ikkje så fint som på bileie
over. Det vart teke i oktober, og
minlrer oss om l<or flott det kan
vera i Vatsfjorden og områda
rundt.

Nntcressert i meir
informasjon om
miljøbasen?
Då må du gjerne ringa oss eller ta
ein tur innonr til oss. Du kau ta
direkte l<ontakt med vår
samfunnskontakt Evy Leerdal ved
AF Miljøbase Vais tlf 93 07 0B 66.
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Ny plassjef ved AF
Miljøbase Vats

Ugrunna påstandar
orir forureining av s¡ø

Eivind Sl<eíe overtok som plassjef

AF Miljøbase Vats har den siste
tida fått reita fleire ugruuna
påsiandar om forureiniug av
fjorden mot seg. Dette er både
uheldig for oss på miljøbasen, og
uheldig Íor våre nalroar sorrr
kanskje kan bli utrygge på korleis
verksemda vert driven.
Naturlege ferrornen sonr sjosl<urn
og algeoppblomstring har ikkje
nol<o med miljøbaserr å gjera.
Deu siste påstanden no, gjeld
utslepp av glykol sorn nokon
meiner lrar vore i leggene på
platformundersiella. Ved AF
Miljøbase Vats har me aldri
motiel<e plattformunderstell med
glykol i leggene. Me har også fáit
bekrefta at det ikkje er registrert
glykol i plattformunderstella før
dei vari sende iil miljøbasen for
flvrrrg og glenvnn¡ng.

ved miljøbasen 1. oktober. Eivind
har jobba for AF i fenr år, dei siste
to åra i Vats. Harr er utdanrra
sivilingerrior frå NTNU og busett i
Haugesuud. Han synest det er ei
svært spanaude oppgåve han no
iek fatt på.

Vellu[<ka
rnotta!<ssesong
Ved AF Miljøbase Vats er nre
svært nøgde med nlottakssesongen 2010. Me har hati sju
skipsanløp, og tatt i nrot uesten
dobbeli så stor torrnasje som i
2009. Dermed har me lagt bak
oss den iravlaste mottakssesongen, både når det gjeld
skipsanlop og moitekne
installasjonar i Ekof isl<-prosjektet.

Kontnoll rned
støvspreilng
I sirre undersøkirrgar i sanrbalrd

med miljøovervakingsprogrammet, analyserer NIVA
mellom anna etasjemose. Dette
vert gjort for å avsløra everriuell
spreiing av støv i lufta på eit
tidlegast rnogeleg stadiunr.
Moseprøvane fr-a vekståret 2009
indikerar større spreiirrg enr.t
prøvene frä 2008. Førebels
resultat frå 2010 viser at
støvspreiinga er lrede pä 2008nivå igjerr. Jordprøvar som også
er tati, viser god og mykje god
jordkvalitet. Ved miljøbasen har
me sett i verk fleire tìltal< for å
redusera støvspreiirrga.

Ta gjerne kontakt nted Evy
Lærdal på tlf 93 07 0B 66 dersom

du har nærmare spørsmå1.
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Grugill4si
Til sammç tí<i og sfed sorn i post I, lagret AF Decoln kvikksølvfïrrurellsedç titamør' på et
omr'åcle hvor det ikke var tillatt laç:ing av slikt matcriale, jf, vilkirtene for tillatelse tiÌ
virksomhet ar¡ 30.06.05 pkt, 3.1 orn inncleling arr arcaler til lagring av konlamiuerÉ avtäll,
sanrt.¡tt lagringrcn skjeddc på utett dekke nten tilknytning til renseinnretning jf" samllle
tillatclses pkt, 3.3.
Det vcktlcgges som skjerpcndc omqtendigheler at lagríngen fc¡rte til kvikksølvforurensing i
grunrcn jf. pos:l I. *

Stral"fleloveris $63 første ledd kominer tìl anvendelsc,

|

¡:;:.

ì,

For ove.rtr¡¡delsen i!*gg*r I)ç

,{:n

''iì

bot til staÉskass-c'n på H{f"

75000Û,

'

sr $kreì'r;t etter or:ifre fr¡r Statsrdvok:rtcne i llognland.
* IÛndfiilgr,¡r er fot câatt eËter ortlt-e sfatsitdvokaten 07.12,11.

Forcl.e¡gget

i:

BoTen ,iotrl :rr fastsali. i fÌrteleggct, bygger på at dct straffbare forholclct er erkjclrt og at sakon kau
avgjeires utenrettslig r.ecl vedtal<else av forelegget" Ved utrnålingen ¿n'boten er det I'ølgelig lagt inu cn

rabatt på dctte grunniag,

l)e underrcttes om aJ dersom .furelegget ikke vedtaso slik at sakelr nå frenures for domstol, bortfaller
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Vi ei

g1'oi'i lijent nrecl ett Fylkesmantieu h¿rr rnottrtt en henveutlelse ii'a Vivi A.uue ¿\¿r. þ-roìa¡cl cìcn
vedrclrencle Iaglir-rgeu av ltjolerol på Vats Nlottaksirnlegg.
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Iurlìeclningsvis vil vi gjente plesisere at irnalyset'utt-ort i eoo7, ¿ìv kjølergre¡e soirr cìel silttes til, behrefter. at
ilike ltan l<Ìassil'l-seles sorr-r lirrlig avfall, jt. liapittcl rr i avfallstblskr.itten-

1'çtrene

I(jøletor:ene, sotu komurer tìa ulilie typer kiolele in'olje, g¿tss og r¡¿l¡ll bestir-r- av tita¡ (Gr.acìe z), et ver:tlifullt
¡leiall -so¡tt l¡itn resirltrrleles. I(jølelne et' demontert og rnetallet el felclig bearbeiclet tbl salg. Prise. pä titan i
det iniernasjouale lnal'lieclei ìral r¡ært Ìav det siste år'et og hgringen sìijel i piivente nv ai pr.ise¡ shal stige.
Det rtttt'-vkkes belwmriug fot at laglingert kan ha rueclfolt forurensning. Pä clenne bal<glu¡n liar.vi e'gasjer.t et
uavltengig läclgivc'nde ingettiorfirma til år g¡'ole undet'soì<elser for ä ¡rvltl¿rle hvorvi{t lirgi-i¡gc¡ av lijoleror.ene
kau.h¿r met-lloi't forurensnirrg lrv onrgivelsene. Nrir rersultatet ¿n' disse untìer-sokelse¡e er l¿ar.e, vil r,,i konll.ue
næuuele tilìralçe til cìette.
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Vurdering av midlertidig lagringsplass f,or
tiÍanrør ved Vats Mottaksanlegg

Strandgaten 32
4400 Ffekkefjord
Tefefon 02694
wvúvú.cowr.no
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På oppdlag av AF Decom har COWI undelslkt mulig grumforurensning i for.
biirdelse rned lagring av kjþlelþr av titan på baksiden av verkstedshallen ved
Vats Mottaksanlegg. Bakgrunn for denne undersgkelsen er at dethar vært påvist snrå urengder kvikksølv irgtete og det hal derfol vært behov for åkar.tlegge eventuelle rniljgkonsekvenseL sorr fglge av lagringen.
På grururlag av bildedokumentasjon og analyser foretatt av AF Decom og
COWI er det foretatt en vurderìng av grumrforurensning og potensial for spredning. Besluivelse av de grunnleggende geokjemiske for-holdene er hentet fi'a
lærebgkei og vist til i referans e l7l, 12/ og l5/.I faktabolcsen nedenfor ei' det tatt
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Mellomlaglirg av titanrØr ved Vats Motiaksanlegg - undersØkelse av mulig rniljBkonsekvens
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med faktainfomasjon orn kvikksglv slik det er plesentert hos Fylkesmannen

Faktaboks
(lníornrasjonen e¡ heniet fra Fylkesmannens informasjonsside om lw¡ld(sølv)

Kvikksølv (Hg)
Kvikksølv er gifiig og kan gi skader på nyrene, nervesystemet og foster.
Kvikksølv bioakkumulerast i organismar og hopar seg opp i næringskjeda. Det er
høge nivå av kvikl<sølv i fleire norske fjordar som følgje av lokale irrdustriutslepp.
Høge konsentrasjonar av kvikksøfv i miljøet er påvist mange stader utan at det
er funuet ei klar årsak til belastninga. I område der belastninga skuldast tidlígare
industriutslepp, er konsentrasjonane i miljøet lågare.
Kvikksølv nyftast framleis i amalgamiyllingar. Enkefte typar måleinstrumeni og
brytarar inneheld kvikksølv. Blodtrykksrnålarar på legekontor er eit eksernpel på
deite.
Dei største kjeldene til utsle¡rp dei seinare åra er landbasert industri og olje- og
gassverksemda, som til salnalr stod for ca. 45 plosent av de nasjonale utsleppa
And re viktig e utsli pps kjelde r e r ta n nñT llings mate ria la r (a nralgam), ff rín gso lje og
utslepp ftå vei og båärafikk.

Kvikksølv inngår i mange uorganiske og organisl<e kjemiske sambindinga¡ der
dei organiske er særlig giftige. Kvikksølv er svaert giftig for mange vasslevande
organismar og for pattedyr. Kvikksølv har også kroniske giftuerknade¡ sjølv i
svært små konsentrasjonar. Kvikksøfv kan gi nyreskadar og skader på
sentralnervesysternei. l{vikksølv bioakkumulerast i fisk og pattedyr.

lnnhald av tuRgmetall i sediment i utvalde
fjordar i Rogaland
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Figur 'l: lnnhold av tungmetall i sedimenier i noen fiorder i Rogaland
Ved Vais Motiaksanlegg ligger de målie kvikksølwerdíene i sjøsediment klasse
og ll.
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Beskrivelse av s¡tuasjonen

Bedriften opplyser atkjøleqtene, sorn kommer fra ulike typer kjplere av olje,
gass og vann består' av útan (Grade 2), et vetdifullt metall sorn kan resilkuleres.
Kjplelne er demontert og metallet er feldig bearAeidet for salg. Prisen pä titan i
det internasjonale markedet hal vært lav det siste år-et og bedriften har derfol
lagret rlrene i påvente av at prisen skal stige. Flr r6rene ble lagt til lagring ble
det uført analyse av kjØler@rene /61. Aralysene viser at rØrene ikke kan klassifiseres som far'lig avfall, jf. kapittel 11 i avfallsforskriften. Det er analysert tituttþr fta 10 forskjelli gekjglere, men kun i en er det funnet kvikksØlv over deieksjousgrense. Her er det påvist et totalinnhold av kvikksølv på 104 mg/kg,
rnens grersen foi'klassifisering som far'lig avfall er 1000 rng/kg.
TitanrØrene ble rnellomlagret i et omr'åde bak ver-kstedshallen. Det meste av
røtere val lagret på tett asfaltdekke, men noen av rØrcne 1å opp i skråningen
bak bygget slik det er vist i bilde 7 og2. RØrene ble senere pä vår'en flyttet til
lagerplass under tak slik det fremgår' av bilde 5 og 6.
Som det fremgår av bildene varrØrenebale delvis tildekt. Dette gav muligheter
at kvikks@lvholdige partikler fi'a r?rene kunne korune på. bakken. Sorn det
fremgår av bilde 3 er det asfaltert helt ut til steinmuren rnot jordskr'åningen. Det
er derfor bare omr'åde inntil steinmuren og den delen av jordskr'åningen hvor

for

r@rene

lå som eventuelt har blitt fomrenset.

Satrdlarrgkurir S

':-=*llt ;l¡*'
'Ë

I ¡F'';Ì',,'

+F'
t

Sarrdf
BÍlde 1: Oversikt over detmidlertidige lagerområdet
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Asfaltdekke
Sandfangkum N
Bilde 2: Prøvetakingspunkter ved midlertidig lagerplass for titanrør
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Bilde 3: Sandfangskum N ved område som var brukt til midtertidig lagerplass for titanrør
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Bilde 4: Prøvetaking av referanseprøver ved midlertidig lagerplass for titanrør
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Bilde 5: Nåvænende lagerplass for titanrør (på tett dekke under tak)
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Bilde 6: Nærbilde av tÍtanrørene. Diameter på ca.3 cm

I

l-iL:
Bilde 7: Område for prøvetaking

2.1

ijuli.

Gravegropen vist i høyre bilde

Prøvetakingsstrateq¡

Eventuell påvirlcning av jorda på grulrì av mellomlagrirìgell er lcartlagt i flele
oillganger-.
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30. april ble det tatt prøver av oppsop ved rØrene og i sandfangkurn i sgrlig
og nordlig retning. PrØvene ble taftfor- å Ì<aitlegge on det val et rnulig
problern rned kvikksølv.

o

20. naible det tatt jordpr@ver i to forskjellige områdeL, en i overflaten ved
asfaltkanten og en i jordskr'furingen på 25 ctn dyp. Prlvene ble tatt fordi det
ble funnet kvikksølv i oppsopet fra lageronuådet.

juni ble det tatt referanseprØver gverst i jordskråningen (bilde 4). Dette
ble gjort for å finne naturlig bakgr-ulnsnivå i ouuådet.
3.

2. jult ble det tatt ut to jordpr@ver frahenholdsvis overflaten og 0,5 m dyp.
Pr@vene ble tatt inntil steinmuren ved enden av røÍene. Pr@vepunktet er
vist i bilde 7. Analyseprogrammet ornfaitet XRD-analyse for å. finne ut om
det val tilstede mineraler rned god evne til å adsorberelcvikksglv. Aldre
viktige parametere som er undersgkt mht. mobilitet er pIl TOC og kornfordeling. Disse undersØkelsene er utføit ved Norges geologiske unders@,
kelse. Mengde kvikks@lv i jorden er bestent med sarnme analysemetoder
sorn i tidligere prpveserier utført ved Alaþcen.

o

3

Resultat av analyse av ¡ordpÍøver fra lagerområdet
Innholdet av kvikksølv furnet i sandfangskurillìer, oppsop ogjord erpresentert
i figur 2. Fysiske egenskaper med pr@vene er presentfft i tabell
analyser for idenúfisering av mineraler er presentert i tabell2.

1 og

XRD-

Vats Mottaksanlegg - Mellomlagring av tÍtanrør
kartlegging av kvikksølv (Hg)
40

35

\

30

a)
E

c
o

20

Ø

s
o
Ø

15

c

o
10

P rØv

\

er fi'a jordskråningen

5

0
Sandlang N

,'.>

'I.tô /mô/1"^\

FiEx

Sandfang S

Oppsop
(overfl)

1.1

2S

Jord 6-a
(ov erfl)

Jord2 (25cm)

048

Jord 6-b
(50cnr)

Jordl (overfl)

007

012

Refl

(overfl)

0.045

Reî2 (30cm)
0.025

2z Påviste verdler av kvif<ksøtv i oppsop, jord og i sand fra sandfangsl<um
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Tabelll: Fysiske egenskaper ved jordprzuer fra meilomlagringsområde for titanrør
Prøvedvp

FîÞ-A

R6-b

- 10 cm
40-50cm
0

pH

t(ornfordeling

TOC

6.32
8.13

0.45
0.15

% leire

% silt

7o sand

7o OfUS

<2um
0.7

2 - 63um

63 - 2000um
44.4
28.9

>2000um
45.5
59.3

1

for ide

av XRD-ana

Tabel12:

9.4
10.8

av mineraler

Hele prøven (bulk)

R6-a

Finf raksion

Hovedmineral

Andre mutige
mineraler

Sannsynlige Andre mulige
mineraler
mineraler

kvaris
plaqioklas
qlimmer

karbonat
sulfid
kloritt

kvarts
plagioklas

qlimmer

amfibol

feltspat

kloritt

pvritt
kalsitt

serpentin
Ft6-b

kvarts
plaqioklas
qlimmer

feltspat

kvar-ts

pvritt

kloritt

plagioklas

kalsitt

qlimmer

amfibol
serpentin

kloritt

Som det frerngår' av figur-en er det funnet for-hgyede verdier for kvkksølv i den
noldlige sandfangskunrtetl og i oppsopet fra det asfalterte lagringsområdet.
Dette kan tyde på at det tette dekket ved det midlertidige lagiingsonl-ådet hai'
helning mot nord. Den nordlige kumrnen ligger også tlænrere lagringsplassen
enn den sgrlige. Det var også fra nord lØrene ble transportert til det midlertidige
lagringsomlådet.

I

de to prøvene er.. det funnet forskjellige fysiske egenskaper. I overflatepr/ven
er det relativ lav pFI, mens prøven fra 50 crn dyp er klalt basisk. Innholdet av
TOC (totalt organisk innhold) er hlyest i overflatepr@ven. huhold av leile og
silt er relativt likt i de to prøvene, rnetìs det el noe lÌøyere irnhold av sand i
overflateprgven. Mineralsammensetningen er relativt lik i de to pr-øvene. Det er
noe rlel'kar-bonater og sulfider i overflatepiflven. Dette kan habetydning for

binding av kvikksølv.

4

Eakgrunnsverd¡er for Hg
Gjennornsnittlige bakgr unnsverdier i olganislc lik jord i Norge er:

. A-horisont:
o Regnvannsrnyr (0-5cm):
" Regnvanrìsnyt'(50crn):
. Mose
GLnnnvarrr i

Norge

0,i88 mgn(g /2/
0,119

nglkg

12/

0,03I ngll<g l2l
0,060 ngll<g 14/
0,034
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I Nederland er bakgrurursverdien i jord satt til 0,3 mg/kg, Tiltaksverdien er satt
til 10 rno"Â<g. lrlederland eidet laldet som hal definert begrelet "tiltaksverdier-"
t3l.

5

Kompleksblnding

Innskuddsmetallene (bl.a. kvikksølv) hal en utpreget evne til å danne komplekse forbindelser eller ioner. Et kompleks el etablert når' et ion (eller atom ev. m.olekyl) koordinerer rundt seg erì veldefinert nær'meste sfære av andre ioner eller
molekyler. Ionet (atomet) i midten kalles sentralatorn, og de nærmeste omkringliggende atomer kalles ligander.

Kompleksering skjer altså ved at et metallion reagerer med et ligand (for eksempel klorid, sulfat og kalbonat) og danner etkornpleksert metall, I\fl- (1).

M+ L=

ML

(l)

5.1

GrunnleEgende geok¡em¡ske forho!d
I mange tilfellel der metallet komplekserer med et uorganisk ligand vil ligandet
være til stede i mye høyere konsentrasjoner enn metallet. Av (2) kan en se at
forholdet mellom kornpleksert metall [ML] og frie metallioner lIV[ er plopota
sjonal rred stabilitetskonstanten Ç og ligandkonsentrasjonen [L], og dermed
uavhelgig av rnetallkors enhasjonen.

IMLI
tñ =Ki'[L]
T

Hg'* + 2OII

(2)

ë Hg(OFÐr

log

K

= 21,8 (3)

Hg' og Hg2* er sterke konrpleksbindere. Viktige forhold er:

.

Redox

pH
o

CI

Kornpleksering er av stor betydning fol Hg2* fordeling i det terrestrjske niiljfl.
KvikksØlv opptrü reppe sorn frìtt Hg2*, rlen komplelcseler med uorganiske
ligander som Cl- og OII slik det er vist i (3).

pH<
pH>
pH<
pH>

4
4
7
7

5"2

---+

HgOH.

---)

Hg(oÐ'

---)

HgCL2
Hg(OFÐr og Hg(org. stoff)

---+

Resultat

PrØven fi'a topplaget liar: pH 6.3 som tilsier at kvikksglv opptril sorn Hg(Oþ2
eller HgCL2. På 50 cm dyp er pI{ B,I og kvikksplv firnes da mest sannsynlig på
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formen Hg(OÐ2. Sorn det frerngår' av formel (3) er det en hgy stabilitetskonstant

for Hg(OÐr

6

il.oc s+Hì viser at Hg er sterkt konrpleksbuedet.

Uttelling

Utfellin g- o g opp 16 snin gsreaksj oner fr'emstilles tladisj o nelt

s

o

rn

op

plB snin gsre-

aksjoner', der z uttlykker ioneladningen:

AaBb

ë

aAz" +bBzb

Massevirkningsuttlykket

blil da (det faste stoffets aktivitet

er satt

til

1)

[A-]"'r'[Bãlo = Ko
Likevekstkonstanten kalles l@selighetsproduktet og betegnes Ko for
den el relatert til opplgseligheten av stoffet (so = solubility).

6.1

å vise at

Grunnleggende geok¡em¡ske forho!d

KvikksØlv kan utfelles som Hgz* prirnært i forrn av sulfider. Kvikks@lv er lleget reaktivt og kan utføre reaksjoner selv som utfelt mineral. HgS dannet under
reduserende forhold kan endres til HgSOa under oksiderende forhold og videre
kan det skje metylering.
Opplgslighetsproduktet for HgS er:

Likevekt
.FIgS <+

dukt los Kso

Hg'* + S'-

- 52,7

Opplgsüghetsproduktet for HgS er meget lavt, slik at i niljler rred sulfider, vil
selv svær'e lave konsentrasjoner av sulfider føreut utfelling av HgS, og Hg2+
konsentrasjouen vil trolig ikke være nålbar.
Ved sterkt reduselende folhold finnes fglgende forbindelser i lgsning:

"

.

H?S

FIS-

,

Hgo
Økende redokspotensiale --+ utfelling av HgS

I jord el Hg2* mest vanlig. Bare en liten del er i lgsning. Mesteparten er:

'
.

Bundet i krystallsttuktur'
Adsorbeltpå overflater (organisk eller uorganisk)

Noe Hgz* kan bli redusert til Hg' og fordarnpe, men dette skjer trolig først ved
relativt h@ye konsentrasjoner av Hg i joi'd.
På grunn av sterke bindingel av Hg i jold er utlekking i de fleste tilfeller lite
viktig. Utlekicing kan utgjør'e ca. I Vo av stoffmengden Hg. Kvikksølv i vannfa-
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sen opph'el da gjerne sorn Hg humus kornpleks, og

vil fglge tlrkesprekker eller

andre kanaldanr+elser i jorda.

Beregninger ved bruk av geokjemiske rnodelleL (MlNTEQ-beregninger) viser
at i jordvæske og sigevannsforurenset glunnvann opptr:er kvikksglv prirnært
som kloridkornplekser, men i jordvæske er hydloksylcornpleksel også av vesentlig betydning. I sigevann fi'a slagg, sorn typisk har hgy r-elativt pH finnes

kvikksølv utelukkende som hydroksy- og klorhydroksykomplekser.

6.2

Resultater

Titanrgrene ble nellomlagret i et omlåde rned rikelÌg tilgang på oksygen. Det
lave 16slighetsproduktet for HgS viser at kvikksøIv felles lett ut under oksiderende for-hold er tilsvalende svært lite l6se1ig. XRD-analysen hal vist at sulfider
er tilstede i overflatejorden (tabell 2).

7

Adsorpsjon

Adsorpsjon av tungmetallel er en ptosess sorn binder tungrnetaller til jordens
partikler, og fgrer til redusert konsentrasjon i opplgsning og/eller tlansporthastigheten i jold og grunnvann.

7"1

Grunnleggendegeokiem¡skeforhold

KvikksØlv i form av Hg2* adsorbeles kiaftig til jord og andre overflater
Adsorpsjonsprosesser er viktig. Disse el avhengig av:
" Kjernisk form av Hg

.
"
"
.

Kornfordeling
Type og rnengde av organisk/uorganisk jordkolloide (viktig)
pH (viktig)
redox-for-hold

Under

n@ytr

ale forhold holdes uolganisk Hg tilbake i jorden etter fglgende rek-

kefglge:
AI(OFÐ: < kaolinitt < rnontmorillonitt < illittisk leiijord < latelittjord < organisk jord < Fe2O3.'nFLO

pH< 4 ---+ adsopsjonen avtar
pH< 5,5 ---+ HgCL2 --+ adsopsjon til organisk materiale
pH> 5,5 -+ HgCL2 ---+ adsopsjon til FezO: og leinnineralel viktig
pH= 7,0 -> HgOHCI---+ Stør'st adsorpsjon
pH> 7,0 ---+ adsorpsjon avtar
Organisk rik

7.2

joid har generelt ethgyere nivå

av Hg enn

i mer minerah-ik jord

Resultat

)G.D-aralyser visel at glimmermineraler f.eks. ilHtt el tilstede i ilassene. Det
el lite trolig at det el l{aolinitt i massene. Mest sannsynlig vil lcvikksØlvet være
adsor-bert til illitt. Det el lite organisk materiale i massene. Studier viser at i jold

P:
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soin er naturlig anriket pä kvikksØlv vil kvikksølv kunne vaskes ulfordaurpe
fra det @ver.ste{aget (20 crn) sammenlignet rned lavere nivå i jordprofilet. Dette
er særlig tilfelle i jord med lavt organisk irurhold og pH > 6.

I

Mobititet av kvikksølv

8.1

Grunnleggende geok¡em¡ske forhold

I

grumvannsonen vil mobiliteten trolig være styft av adsorpsjonsprosesser. Til-

stedeværelsen av selv små mengder sulfid

vil kume kontlollere

l@seligheten av

kvikksølv gjennom utfelling.
Mobiliteten av kvikksølv i jord vil i nesten alle tilfeller være stylt av adsorpsjon
og kompleksering. Under typiske pH-folhold og konsentrasjonsnivåer av klorid
vil oppl6st Hg2* foreligge som kompleksert.

I anaerobe sulfidholdigernljø som ved sigevam vil

den opplgste andelen av

kvikksølv være lav på grunn av utfelling av sulfider'.

I tillegg til dette kan fordamping

av kvikksØlv sorn Hgo og rretylert kvíkksølv

ha vesentlig betydning.

8.2

Resuliater

Kjemiske analyser av jordmassene ved lagerplassen visel at innholdet av
kvikksØlv leduseres fi'a:
o 3,8 mg/kg i overflaten til
. 0,48 mg/kg pä25 cndyp ti1
" 0,07 rng/kg på 50 cm dyp.
Detpåviste kvikksØlvet er trolig felt ut som HgS eller adsorbert til iltitt. XRDanalysel hal vist at både sulfid og glimmerrnineraler' (for eksempel illitt) er tilstede i joldmassene.

I

Konklusioner

Bak verkstedshallen ved Vats Mottaksanlegg ble det vinteren 2008 rnellornlagret titanr@r. Det viste seg at det var rester av kvikksølv igjen i rØrene. Rlrene
var bare delvis tildekt og dette gav muligheter for at kvikksØlvholdige partikler
fra rlrene kunne kornrne på bakken. Rprene er nå flyttet til lagerplass under tak.
Det er taflprøver av omr'ådet hvor r?rele ble lagret. Dette innbefattel pr@vetaking av oppsop, sand fi'a sar-rdfangskurlmer, jordprgver fla forskjellige dyp og
referansepr@ver for å finne naturlig innhold av kvikksølv i jordmassene.
o

Det el funnet for-hgyede konsentrasjolÌer av kviklcsølv i oppsop og sand-

fangskun nord for lagerormådet. Oppsopet er fiernet. I sandfangskumulene el det lite sand pga. begrenset dleneringsornr'åde til kummen. Den folh@yede konsentrasjonen i kumruen lcan skyldes lite sand og kort avstand
mellom rnellomlag in gsp lass o g s andfan gskurn,
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sanden ved siden av asfaltkanten er det påvist kvikks@lv over gjeldende

rorrnverdi for norsk jord (1 mglkg). Konsentlasjonen avtal imidlertid rned
dypet og er ned motbakgrunnsnivå på 50 crn dyp.
PrØve av jord

i skråningen ved mellomlageret viser kvikksØlvverdier under:
gjeldende nornrverdi.
Geokjerniske studier av lgsrnassene tyder på at det påviste kvilksØlvet er
felt ut sorr HgS eller adsorbert til illitt. Kvikksølv er generelt sett svært lite
mobilt og forholdene ved mellomlagringsplassen representerer en svært liten rniljørisiko.

o

For åredusere risikoen ytterligere anbefaler COWI at de @verste 25 ctn av
sand og grusmassene sorn ligger mellorr asfaltkanten og steinmureu fjernes og erstattes med rene rnasser. Den begrensede mengden med saud
sandfangskum nord og sør fjernes og disponeres påforsvar'lig rnåte.

10
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HAUGESUHDS trt ts

det

Etter2l årmedplaner',
tas første spadestil<ket

jul. T-forbindelsen

//

NYHETER

r

I

\

før

er en-

deligunderveis.

t

I

i?

Denne uka sljer det
mye son får begtdning for
framdriften av det omstridte

TYsgÆR:

J.

vei- og turuelsystemet mellom
I(amøy, Haugesund ogTys'ær.
Selrsjonssjef i samferdselsavdelingen i Rogalmd $lkeskom-

|"!:

\

ì

jJ

nune, Gumar Ëiterjord, legger
fram forslag til fordeling av

I

rl
¡

',\ t-

hvem som skal deld<e hva av en
prisstigning på 150 mìllioner- Karnoy mi sannsynligvis
garantere for nye ti ruillioner,
men deme gangen håpervi å få
hele Haugalmdetme d oss, sukker ordfører Kjell Aruid Svend-

)

I

I

\snas

fl

il

It

a-

.^J

l

,)

5en-

Så skal $,lkeskommünen ta
sin del og staten sannsynìigvis
runclt hundre millioner I<¡oner.
Etter oppleggeL

,)i), ¿

jtt

.i

Kvalavåg

I

Iror det gêr

I

-Jeg hor vi fårT-forbindelsen i
l¡oks nå i vår. Vi har en dialog
med samÍerdelsesministeren,

t

)

sier medlcm

)

I

.l
)

l¡tr¡ ,,

__j/
,-,ri

r!!ltl

-ì
3t
î

.t.

I

I
>
-Deter

rredje året på rad, i 2006, i 2007
ognå i 2008, atvi fuÌlfiransiercr

T-[orbindelsen. Egentlig er det
uh'olig, men nå skal vi lyl<kes,
slår ltarmøyordfprer Svendsen
fasL

-

Hva er grunnen

til de nye

BYGGESÍARf: Nôr orbeidel med T-forbindelsen storter, sonnsynligtris i desember i ôr, begynner grovingen b6de pô Hôvik, ved Helfevik på Fosen og ved
Mjõsund i
ruRrtr¡ J[fl Mc¡g JÃc6EsEH

Tysvær.

Sarntidig sender vegvesenet
forslag til konkurransegrumlag for den forste store entueprisen, alle undersjøiske tunueler,
til vegdirektoratet og en rådgivende ekpertgruppe-

kostnadsol<níngene?

- Prisstigning forcli vi ve¡-rter
og venter og strengeL'e l<rav

til

hr¡nelsikkerheL
VegueseneË ldcr
Prosjektleder Rune Sandven i
Statens vegvesen sende¡ den
oppdaterte geologiske rapporien om T-forbindelsen iil en ekspertgruppe i morgen.
Han venter seg ilike overraskelser, ettersom traseen er vel
kjent etter alle disse årene. Om
tre ulte¡ r'il geologien sannsynligris være OIGstemplet.

Fdr iul
Sandven sier at det vurligvis går
[em-seks rnånede¡ fra et anbud
Iyses ut til arl¡eiclet lcomner i

gang.

- \fed en stortingsgodkjen-

nclse i r¡år', km vi lyse ut anbrdene ijuni eller august. Og da

skalvilrun¡e starte forjul i år.
- Når kanT-forbindelsen tid-

jeg med å ha Idart etnyttforslag
til finansieringsplan for T-forbindelsen Da kan saken avgjøres i fltlkestinget 22. aPril, síer
GunnarEíterjord i Rogaland $,1keskonmune.
- Nå tror jeg vi nærmer oss
forste spadestikke¡ legger lian
riì_
sigmund honien@hougesunds¡vis

g
ol

Klart i rnorgen

o

-I

I

Første q0nq

¡

ô'lkelinqet i'1982 5k0l opp iç¡len i Roqolúnd lrll€linq 22 opril - sonnsynìiglk forsiste gcng.

o

av

:,,

o ilorbìndelsen vedtoit

ligststå ferdig?
-ïdlþ på nyåret2012.
løpet

no

l(ostnodregnettil 870 m¡ll

lr

i 1997.

I'lð lostnodsregnÊttil 1380 mìll.
2007 kroner.
Byggetid 3,5 ör. Tidl¡gst ferdiq vôren

)o1)

morge nrlagen reguer

DEI cRD¡¡ER SEe: Både ordfþrer l(iell Arvid Svendsen (KrF) og somferdselsespolitilter Hollqeir [ongelond (SV) tror på klorsignol i vûr,
FOTO: SIGIÌÌUTID HAHSEII

Politlet venter på fflLesrnnnnen
har miljoverntbr-

Vinctatjo::cÌ lerxmannskon-

balce. Siden

tor har fått enda eu armel-

buudets Iolcalavdeling i Vindafiord anmelclt selskapet til poli
tiet for det som bevdes å væ¡e
ulovlig oppì:evaring av foLurensetmateriale- Vi har senclt clisse anurelclelsene til Fyll<esmannel, og
lcnteI nå på en uttalelse derfra,

delse på AF Decom i Vats.
lþksl:

EUA À,1. SÍERI¿HoFF

UIHo¿.f-JORD:

Lensrl-ìantr Ingvar

Gjærde har

iattimotto an¡rel-

delser onl påstått forurensing
led t¡ottaks¡ nleggei på RarLnes,
Den forste gjelder uisìipp av 5 60
gratl lcvilrl':solv fr a to-tre air tíì-

sier lcnslrann Ingvr.r 6iaêrde.
Han sier atpolíticivil l¡cstemnre scg fbr cle n vicìere stntegi i

sal(en etter at de har

mottatt ut-

annreldt- Fungerelde $ll<esmil-

talelsen fia F¡rlkesrnannen. Etter
det Haugesunds Avis ì<jennec til,
sì<al det også r,ære en tredje anrneldelse på vei til ¡tolitiet Denne gjelder iìd<e utslipp, me n be-

jøve msjef Marit Sundsvík Bendixen sier tiì Haugesunds Ar¡ìs at
de den gang ikl<e vurderte poli-

tongkonstrul<sjone ne sont I igger i sjoen utenlor anleggetpå

hadde sl<jecld og ll,a sorn skulle
gjores med det.Vi varopptatt¡\,
lt'ilke tiltak bedriften sl<ulle
iverkselte, sier Bendi>:en

Rau¡esDa uhellet skjedcle

to

for rlroyt

n, lrccl lcvil<ksolvholclig uisìipp, ble ìkke ÂF Decom
;ir: sÍcle

ti¿

n

meldelse.

-Vi ble or ie ntert ont ll,a

sorn

elo slErnhof@haugesunds,c\

is no

F

ftl

*.

SCHJøDT
T¡rsdog 29. oprìl 2008
HAÉJGESURI}S Ãuts

Ette r-forske

Biras

NYH ETER

r Vots-o n m eld e lse

HAUEES¡JHÐ: Politiei i Hougesund seiter i

om det de helder er uforworlig logring ov

gong etter-orskning for ô fìnne ut om det
hor skjedd noe stroiíbort pô AF Decoms omrc=de pdiounesi Virdofiord. Det bekrefter
politiodvokot Hol¡vord Bi@rndol Miliþverníor
bundets ovdel¡ng i Vindoflord hor levert inn
to onmeldelser, onr utslipp ov kvÌkksplv o9

úr.

Skudd mot bolighus

Tivoli lcgde sirkus

huseier i Suldolsosen vóknet
n0it til lørdog ov ot noen sk¡øt mot huset
hons fro en forbiposserende bì1. Detble
skuit med pcinibolìkulef oq huset ble tilgriset ov noling fro kulene. Huseier fikk toit reg¡sireringsnunmeret pô brlen og lensm0nnskontoret ¡ Suldol v¡l føl9e opp soken.

Bøírto:

SuLDAf.:

Politiet i Hougesund over'(ok denne soken
do lensmonnskontoret i Vindoford erinho'
bÌletil å eiterforske den Blçirndol opplyser
ot politiet vil somor beide med Fylkesnronnen, som er tilsynsmyndighet i slilie soker

l&

En

R€it eiter klokken 15 O0 mon.
dog bìe det meldt om en i¡vol¡tro¡ler
med tekniske problemer i bunnen ov
Bpmloflordtunnelen, E 39. Poliùet vor
pô stedetog dirigertetrof kken Íorbi
tfoileren- En time senere ble tivolibiìen
slept opp ov tunnelen, og trofikken kunne fortseite son normolt.

ene

et
I(ålstø-aktiviteten er ild<e bare en gullgruve for l<omnunegjør også Tysvær til en utslippsversting.
Men ild<e alle utslipp ei- problematiske, kjølevarmet bJ¡r

finne lorskenniljøer, aktører i næringslivet og miljør,enror ganisasjoner som kan være med og finne må-

imsats knyttet til klimautfordring-

ter å utnytte mulíghetene på, sier

påmuligheter.

¡ådman¡en.

Klimaplqn
Tysr'ærl<ommune er bla¡t dem sorn
ennå iklce har utarbeidet en ldirraog eneryiplan. Fylket har n5dig bedt
om et svar på hvor i løypa dette arì:eidet befi nner seg for Tysværs del.

kassen. Den

STERI{HoFF
S0HMERBT'K(
I(årstó-âktiviteten er ikke

/^elsl EvÃ M¡'oro: atF-RoBERl

rysvÆR:

son har r'ært forsøl<t utnyttet Men
velken oppdrettsnærinj eller andre forsøl< har

|
I

I
setter seg sanmen for å snakke fel- rrann. En resIessl<jebne,erdetikì<ebaredystert surs som nå.
Rådrnann i T¡'svær, Aruid S. Valle- kan bli mer tílstad. snakkergierneomhr.ilkenu- gjengelig. Sta-

I

<vilige

tilûtc

Llvskroltiqe kommucef

NettverketTysvær og rutslippskollegaener er ned i, er inne uet
prosjekt kalt Livskraftige

korununaq som Komnu-

kostnuden ¡'

Aruid 5.

Vollotod

enn toilHj'dlo er villig til å pâta seg utå sn¿kke orn CO2-utslipp han og giftene med å fore vannet ut av sitt
konuunen ild<e kau gjóre noe sær- ornråde. Det gir nye rnuligheter for
Iig med.
al<tir¡iiet, sier Tysvær-rådmann ArPotensiale t sorn ligger i det opp- vid S. Vallestad.
t¡armede vanne t som flomme r fra Han fotteller at utgiften StatoilHyI(årsto-anlegge t, er noe Veldig hon- dro påtar seg er på rudt 20 milliolighe ter sorn byr seg. Heller det

kret

nerkroner.
- Temaet utnyt¡else av I<jølevann
gjelder
Iqr millionufgiÍt
flele av de andre kommuneI(jølevannetpål(årstoererìressurs ne i nettverket. Sammen kan vi

nenes Sentralforbund (l{S)
står fo¡. De som nå har satt
seg sammcn, og blitt enige
om å tnøtes igjen etter somrne rferien, er Tysr'ær, Aulaa,
Øygardcn, Âuslrheim, Lindås, Aure og HammerfesL
BIant dc felles utfordring-

ene er disse:

nUtsli¡rp av I<limagasse r og van n i
folbindelse ned anlegg
rBred invoh,cring av Iol<alsam[unnet
uHvordan håndtere l<raltl¡ehorret?
a Samhandliug med olje-/gassnæüngen
À,fan ser for seg rruligheter for å
soke Enor.a og SFT om penger til

ene.

Rådrnannen ser for seg at klimaplan ernoe de sju kom¡runene kan
samarÌ:e ide om.
Han medgir at rnotivasjon kan
være vanskelig for Tysvær, når utslíppene av ldimagasser fra Ì(årstø
erså sto¡e.
- Det monner så lite statistis( clet
vi gjor.Vi må lofte blilrket og tenke
anne¡ledes. For at energi og ldima-

planarbeidet skal bli rneningsfullt
foL oss som er vertslcomntuner for
slik industri, trorjeg vì må sette det
inn i en índustrìeÌl uttiklingssan-rmenheng, sier Vallestacl.
It,le[ lraD t[or altsi at clet nest

spennencle de l<an få til sanrmen,
handler om industliell uhrikling.
evo 5temhoff@ hougesunds-olis no

argbeid med ldimaplaner og til

: Under utslippsgrensene
Mynclighe tene har- satt
utslippsgrenser-' også for
clet varme vannet sonl
serdes på sjøenrred

for cleg om-

er

trent 50 ganger Haraldshallens svømrne-

I(år'stø.

utslipPet

- I fjor var

tindbpf ved StatoilHl,dro på
Kårslo.
Hul opplyser at te mperature,lurílgen i snitt er på
10,6 grader og 8,1 grader'

vel

(nråling fra to forskjellige

basseLrg.

ror) Tiìlatt

39 000 kubikl<-

lìeter Lrer ti-

tirue.

gr enser: SFI' h ar

grense

Tori

er

15

gracìer.

Utslippere går ut i

ForprosesseringsanleggetpåI(år- nre. Vi holcler
godt
stø,ll¿rStatcnsForurensingsgtils¡,n oss
(SFT) satt en utsìippsgrense på ínncLrfor cle
53.0û0 l<rLl¡ikk¡lete r pel

infornrasjonssjef

gitt, både i

te

mpe-

Iorågietbilde påLrengcleLr:Sr ia[urogirnengcìe¡rertirre og;ìr,sl-

sjøen
ved Fallieicltleet, nlerìs vatÌnet soiìì tas i;rn hentes fra
d¡pt rraun i l{e n,ikljo r clcn,

Forgasskralii'er-l<eih¡rSFItillatt

28.000 l<ul¡iklareter l<jolevann ¡rer
time. Temperatrre n skal ligge i området 7-10 gracler
I tíllatelsen heter det også at rBedriften plihter å legge tiL rette for
uhryttelse av spilh,ar menr.
Efo RE u¡5!tPF:

Et velkient bipr0dukt
ov gossproduksjonen pd l(órsiø er C02.
Tusenvis 0v litet kjplevcnn ser ikke Tysvær-rådmonnen som et problemutslipp,
snorere muligheieÍ. - V0nnei h0ldÊr 132O qloder og Er en sior enetgircssurs
som gåt Ì sjlen, si:r Al tiid 5. V0llesidd,

L
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Stalus utbygging;
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SÊ:4¡'9 ¡9b

-

Lâqbg zrlÉ=i'c¡
5ú¡ù9 ¿?s;¡;iÊj::ssf,
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lrEen sleng¡ng åvVafs[orden

Sp¿Emål
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Status Llttrygging
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Sprerrgirrg i sjø

-

AF

oml'alrg

ì':yllinç¡

isjø:

Tilclelrl<ing a,r

sjøbrtl,il

mF

'!
I

I

lilii

\

r,J

1

Fylling i sJø

-

uten sprengning

friF

Eksempel siltgardin

ÍtF

Slkring

r'liF

\

aV

seflkekasqer. i, .:, ,,

'ãtF

r

t"--'
Mellomlagring av titanrør
. Prøver ânalysert før lagr¡ng
ftrlig avfall

.

Lagret i påvente av b€dre

-

¡kke

t¡tapris

Ekstem konsulmt qjemomfører
'ekstra
vudering

. Rapport leggês ut på hiemmes¡de

Spønsmål rredrørende fjcllsprekk

tilFt

Drikkevannskilcie - Raunesvatnet

EJF

. Tungnelellen

. Som en oppfølg¡ng av ny reguleringsplan for Raunes industnbmråde, hat
. Geolog fra hlorconsult, haf vurdert at
kunne pàvjrka ¡elletpâ andre s¡den av

sprengstoffinengdê pr tennqintervall)

kmune Îãtt prøverav o€rflatevaneti Raunes\¡atnet 1g 03.200A,
Resultêtene visËr nomale verd¡er fq d¡lkkovãnn
v¡l følge oppmed fleæ prøver

Vinda¡ord

.

. Komriìunen

.

Konrmunen har kontaktet geolog fra NGU som skal vurdeTe
behovet for ytierligere undersøkelser

GÉnsêvùdi

Målt

5 ug/l

0,052

verdi

Kvikksølv
Kadmium

50

ugf

ugl

Nikkel

20 ugfl

Blv

10

ug¡

0,58 uq¡
1,6

ugl

2

Støvdernpende tiltak

øtF

Støy :

.

ôtÊ

Utbyggingsperiode

Vi vil forhåndsvars¡e spesielt støyende ãkt¡viteter pâ våre ætts¡der

$î?-éfqr6pEn.no/vats

frtF;

I

:.',.::'\

,
,'-.',Iij,',.ì¡",ìs,:il.;i:r,r.,,'

:

Drift ar¡ arrlegget

MF

Traflkk

med kjemiskfelling og
É:1<

Metode for å lierne
l¡

K

lwik

lv fra vannet

ølveterbundÊttilparlikler

q

bustpgavariasjonerí

u

t løsníng

basererseg på koagulering med jenr, og

aøsþn med selímentering +

Renseresultater så langt
r
r
¡

Kosgul€rfng og sedlmèntêrfng: g0 %
Koaguleríng og:aandf f têr: 88 ¡/d
ToÞlf 99,7 %

s

Mfdlere utløpskonsentraslon med rensÊênlegg: 0¿ pg HgJt

.

Kravlilu!tr,ngï.1ltgqgil

s Kfavtildrl

ann:0,5í¡gflgdl

I'iltak

for.¿) hfnehe alvrennlng fra

lekter rtlq,

rF

NF
Posision oppankret bøye
I
I
I

rtF
Oppdeling av Kittiwake i VatsfJorden
. SeksiÒnsvis oppdel¡ng av lastebøyen vil foregå i
forden
. De f¡re seksionene fraktes enkeltvis t¡l land
.Alle seksþner er av stål
. V¡dere demonterlngvil foregå på land på Vats mottaksanlegg

. Praktiske og s¡kkerhetsmess¡ge årsaker til dette

rtE

FIF
Tillatelser ifnr. Kittiwake
. Søknad om demontef¡ng ¡ VatsÍordên sendt til Fylkesmannen
Rogaltrd 03.03.03
. SFT besluttet 27.03.08 å overta saksbehând¡¡ngen
. Søknaden er underbehandling hos SFT prdd.
. DemonLer¡ng Êå land er omfaltet av tillatelsen til Vats
nìottaksanlegg

tVl
i

iljøas p elt'ter l(ittir¡va ke :

. Ballastvann

- V¡l bl¡ ¡ernet før oppdeling
Ballaslv¿nrÉl
retil sl1venn. fiefl v¡l blf bêhandiet æil oû d¿I er
íoruEnget ¡tolíl rèsu¡lal îÊ plvvet îqèluger.
. Ballastmasse av baryit- Er ¡nnkapslet i nedersie stålseksjon som
blir løflet direkl.e på land
-

-

ï

32ryí( êr et nêluíig og svær1 iilrql løsel¡g m¡nerê\, og clet

rdefûr

s\/æt1

. Lastebøyen inneholder,*ke olje, og det hâr â/drívært lágret olje om
bord
. Kun små mengder k¡emikalier og fartig avfall i lasl.ebøyen

5

ftF

lngen steng¡irrg av Viltsfjolden

Ekofisk EPDR

-

MP

SSCV anchoring

Existing mooring poinls
New built moor¡ng poines

Ekofisk üPFlÐ .'Access t/ats Fjorrl

MF

Access ln Vats Fjord (Hermod ¡n
workinq positlon at Quayl
'Area v¡here vessels with a dEught less
lhan 6 meteß can pass
'A guafd / guidê boatv¡[ be pEsenl to
'guide" ¡oÉl løfficwhen Hemod is ln

El<ofísl< EPRD

Acc6s in Vats Fjord (Hemod
sbnd{ffposition North)

I
I

¡n

l
u

the Fjord

. OptionallF Acæss areâs marked

E

w¡'tÌì

buoys

,mr: r,.¡rt ì

MF

-,r\ccess Vats Fjorcl

oÞ

oÉætæB*nbE.

¡1,f, tn:!:L

'l! / Fi.-:
iù ,/;ìì'"' '
I i

=:"=f_-_

ûtF
a::::=::::,::_

S¡l".arslnål'i

MF

r _,:'.L.I

=
1r.

tr*<

¡¡;,
¿t

6

tnF

,NF

Marine operasjoner

i

Ekofisk EPRD

-

Access Vats

FJord

6lF

Fjord

nF

sfjorden

releß

Ekofisk EPRÐ -Access Vats Flonl
Examplê Hermod itrworkinE pos¡tiod at North ofquay (sB1 anchorl¡ne)

frtF

Fkofisl< EPRD -Access Vats

Exilplè Hemdin standÐñposition (North)-S81 anchor llne
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Gave til tusenårsplassen i ølen

Leiearrta[e mecl kommunen
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lnnvlrlming¡ på livet isjr'a
. Havforskningsinstituttet:
" . viser at flordomrëtdet hvor înngrepet sk¿l forcgà har relat¡vt små
arealer med dyp grunnere enn 5n_ Det v¡l s¡ at der er l¡le av grunne
olnrâder sotlt gjerne er v¡ktìge oppvekstomràderfor mange
frskeslag."
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Referat frå Samarbeidsfora for Vats 17.02.2009 kl 18.30
AF Miljøbase Vats
Desse var innkallte:

-

21.20 ved

Raunes Fiskefarm

Sigbjørn Langhelle
AF Miliøbase Vats
Arne Skogheim
Joseph Allan (Norconsult)
Kent Are Myhr
Jorunn Hafstad
Olav Ubøe
Evy M. H. Lærdal

Saker:
Status for utbygginga av AF Miljøbase Vats
Plassjef Arne Skog heim orienterte.
Naboklager s¡dan sist møte 24.nov.08
HMS-leiar Jorun H afstad orienterte.
For sikker registrering av oljeutslepp kom det framlegg frå Ståle Jøtne frå
Miljøvernforbundet om at dei som oppdaga oljeflak held seg ved flaket til personell frå
Vindafjord Brannvesen kjem ut med båt.

Gjenståande utbyggingsarbe¡der
Arne Skogheim m.fl. orienterte.
' j Vatnrenseanlegg. Ass. Plassjef Olav Ubøe orienterte nærmare om

-

renseprosessane.

Fjellhallen. Hydrogeolog Josef Allen, Norconsult, orienterte om funksjon og
tryggleik.

Søknad til Fylkesmannen om tilpasning av utsleppsløyvet til dei utvida areala
Miljøingeniør Kent Are Myhr orienterte om framdrifta.
Søknader t¡l SFT vedkomande lastebøya Kittiwake
Arne Skogheim orienterte.
Støy
Arne Skogheim og Olav Ubøe orienterte om tiltak. AF Miljøbase Vats tek problemet
alvorleg og arbeider med forbetringar.
Vivi Anne Frøland understreka at støy er ei subjektiv oppleving som har stor
innverknad på livskvaliteten til dei ramma.

Søknader til FylkesmanRen og Kystverket vedkomande
demontering/seksjonering og oppankring av flytande konstruksjonar
Arne Skogheim orienterte om aktuelle søknader.
Einingsleiar Landbruk Kjell Kjærland orienterte om ruleringa av kommuneplanen og
handsaming av reguleringsplan og byggjeløyver etter plan- og bygningslova.

Anna
Bente Hognaland las opp ein e-post med påstandar om at det skal vera gjort
medisinske funn hjå ein tilsett ved AF Dekom som kan skriva seg frå verksemda.
Dette var ukjent for leiinga ved miljøbasen. Hognaland vart beden om å leggja fram
dokumentasjon slik at saka kan undersøkjast nærmare.
På direkte spørsmål frå Asmund Kalstveit om Miljøvernforbundet si lokalavdeling ved
Ståle Jøtne var nøgd med det utvida miljøovervåkingsprogrammet i regi av NIVA,
stadfesta Jøtne at dei var nøgde med NIVA sitt program.

Arne Skogheim påpeika at "Samarbeidsfora for Vats" er eit møte mellom dei innkalla
oranisasjonane/verksemdene sine utsendingar. Desse får personleg innkalling.
Dersom møta skal halda fram i si noverande form ønskjer arrangøren å få
tilbakemelding frå dei som ikkje l<an møta eller eventuelt sender vararepresentantar.
Dette er både av omsyn møteinnkalling, saksførebuing, storleik på møtesal og
bevertning.
Sigbjørn Langhelle bad om at innkallinga til møter ved i samsvar med dei sakene
som skaltakast opp på møtet.
Neste møte
Møtedeltakarane var einige om å halda eit møte tilfør påske. AF Miljøbase Vats
kallar inn til møtet. Møtedeltakarane vert oppfordra til å melda inn aktuelle saker

Ref.: Evy M. H. Lærdal

