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Høyesterett avviser kravet fra Raunes Fiskefarms mot
ConocoPhillips avvist
 Stavanger Aftenblad. 18.06.2015 09:51. Profil: Vats
Ellen Kongsnes

Høyesteretts ankeutvalg har avvist kravet fra
Raunes Fiskefarm i Vats om å behandle saken
mot ConocoPhillips om forurensing av
Vatsfjorden. Saken er tre år gammel - og foreldet,
sier Høyesterett.
Plattformopphugging ved AF Decoms anlegg i
Vatsfjorden, like ved siden av Raunes Fiskefarm, har
vært behandlet av rettsvesenet flere ganger. Raunes
fiskefarm har saksøkt både AF Decom og
ConocoPhillips som eier plattformene som er hugget
opp. Nå har de tapt begge sakene og begge er avvist
av Høyesterett.
I februar i 2014 ble Raunes Fiskefarm dømt i
Stavanger Tingrett til å betale saksomkostningen til
ConocoPhillips - på nær 1,2 millioner kroner etter at
de tapte søksmålet. Raunes krevde at eieren av
oljeinstallasjonene som ble hugget opp i Vats,
ConocoPhillips, måtte ta ansvar for skadene
fiskefarmen mente at den var påført.
ConocoPhillips vant fram
ConocoPhillips mente saken var foreldet og at det
var for seint å fremme krav om erstatning. De fikk
støtte både i Tingretten og Høyesteretts ankeutvalg.
Tingretten slo fast at saken var foreldet. Nå har
ankeutvalget til Høyesterett kommet til samme
konklusjon.
- Vi beklager at domstolene ikke vil behandle selve
forurensingsspørsmålet og avgjør en så viktig sak på
et nærmest formelt grunnlag, sier styreleder i Raunes
Fiskefarm, Karl Johan Lier i en pressemelding.
Han sier videre at Raunes vil fortsette arbeidet med å
få fram informasjon om "hva som er den faktiske
forurensingssituasjonen ved AF Decom sitt anlegg på

Raunes", som det heter i meldingen.
Foreldet
I Tingrettens dom fra 2014 slår retten fast at det ikke
har skjedd forurensing i Vatsfjorden ved Raunes som
ikke var kjent i 2008. Derfor er tre års foreldelsesfrist
slått inn.
Raunes mener at de ikke visste om kvikksølvfaren
før i 2011.
Da Raunes tapte i tingretten og valgte å ta saken til
Høyesterett sa Lier:
- For hvis dommen blir stående, vil det bety at
ConocoPhillips, AF Defcom og oljebransen får et
evigvarende amnesti til å forurense i framtiden, sa
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ConocoPhillips' advokat Frode Innjord, til høyre, her i
samtale med saksøker Raunes Fiskefarms advokat

Vant i 2009

Sigurd Knudtzon og styreleder i fiskefarmen, Karl
Johan Lier, foran.

Raunes Fiskefarm står altså ved sin påstand om at
ConocoPhillips er skyld i at bedriften måtte innstille

I Vats ligger ett av fire godkjente opphoggingsanlegg

driften.

for plattformer. Det er usikkert om Raunes Fiskefarm,
foran i bildet, kommer til å starte opp igjen.

Raunes Fiskefarm har tidligere saksøkt opphogger
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AF Decom, som ble dømt til å betale Raunes 40
millioner kroner i Haugaland tingrett i 2009. Men AF
Decom slo tilbake i Gulating lagmannsrett. Omtrent 5
millioner satt fiskefarmen igjen med etter at saken var
eltet i Bergen. Også den saken ble avvist tatt opp i
Høyesterett.
Fact-box info:
Raunes sitt krav
Parter: AF Decom har siden 2004 hogget opp
oljeinstallasjoner i Vatsfjorden.
Fiske: Raunes Fiskefarm drev oppdrett på
naboeiendommen, men har innstilt virksomheten fordi
de mener at fjorden forurenses.
Rettssaker: Fiskefarmen tapte saken i
lagmannsretten mot AF Decom i 2010. Nytt krav mot
eier av plattformskrotet, ConocoPhillips, i januar 2014.
Erstatningskrav er foreldet, ifølge Stavanger tingrett.
Forurensing: Raunes Fiskefarm mener det skjer mer
forurensing enn det som kommer fram av Nivas
miljøovervåkingsprogram. Miljødirektoratet mener
utslippstillatelsene blir fulgt. Andre målinger viser stor
økning i PCB og kvikksølv.
Protest: Vindafjord kommune vil gi tillatelse til
opphogging i sjøen. Fylkesmannen i Rogaland og
Fiskeridirektoratet har lagt inn klare innsigelser mot
dette.
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