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renset overvann (RO vann) viste at bedriftens utslipp i 2014 ikke overskred langtidsgrensene gitt i 

utslippstillatelsen til sjø, selv om enkelte komponenter (f.eks. sink) lå høyere enn konsentrasjonsgrensen i 

enkeltprøver. Analysene påviste dessuten flere prioriterte stoffer i RO vannprøver, de viktigste er 

oktylfenol, PFOS og klorerte parafiner. Det er imidlertid lite sannsynlig at dette har hatt miljømessig 

betydning tatt i betraktning utslippets fortynning i sjøresipienten. Påvisningen tilsier likevel at oktylfenol, 

PFOS og klorerte parafiner bør vies særlig oppmerksomhet i det videre analyse- og 

overvåkingsprogrammet. Svært lave konsentrasjoner av metaller og olje ble påvist i vannprøver fra 
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blåskjell og krabbe ble det funnet gjennomgående lave nivåer av de målte miljøgiftene, tilsvarende 

tilstandsklasse II eller lavere. Den mulige tendensen til økte kvikksølvverdier i blåskjellprøvene fra 2013 

ble ikke bekreftet i prøvene fra 2014. En separat delundersøkelse av naturlig forekommende radioaktive 

materialer (NORM) i vann- og krabbe-prøver viste lave verdier innenfor typisk bakgrunnsnivå for 

vestnorske fjorder. NIVAs miljøovervåking ved AF Miljøbase Vats viser at virksomhetens utslipp til sjø i 

2014 var innenfor gjeldende utslippstillatelse og uten nevneverdig betydning for forurensningstilstanden i 

fjordmiljøet utenfor basen. 
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Forord 

Norsk institutt for Vannforskning har i 2014 utført miljøundersøkelser 

ved AF Miljøbase Vats i Vindafjord kommune i Rogaland. 

Undersøkelsene i 2014 inngår i bedriftens miljøovervåkingsprogram for 

perioden 2009-2014. Følgende prøvetyper er undersøkt i løpet av 2014: 

prosessvann fra renseanlegg, vann fra brønner på anleggsområdet, og 

prøver fra krabbe og blåskjell fra Vatsfjorden. Moseundersøkelser og fisk 

er tatt ut av programmet. Spredning av støv blir heretter ivaretatt i eget 

måleprogram. Målinger i fisk var i 2014 ikke et krav fra myndighetene og 

ble tatt ut av programmet etter oppdragsgivers ønske. Målinger i fisk 

gjeninnføres imidlertid i forbindelse med etablering av nytt 

overvåkingsprogram for 2015. En ekstern ekspertkonsulent (Per Varskog, 

Zpire Limited, Kjeller, Norge) har hatt ansvaret for vurderinger av 

NORM i vann- og krabbe-prøver i vedlagt notat. Oppdragsgiver for 

miljøovervåkingsarbeidet er AF Decom Offshore med Veslemøy Eriksen 

som kontaktperson. Tom Stian Rafdal ved AF Miljøbase bidrog med 

prøvetaking av vannprøver fra vannrenseanlegget. Prosjektdeltagere fra 

NIVA har vært Jonny Beyer (prosjektleder), Anders Hobæk, Torbjørn 

Johnsen, Bjørnar Beylich og Morten Schaanning.  

 

 

Oslo, 25.02. 2015 

 

 

Jonny Beyer 
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Sammendrag 

 

NIVA utfører et flerårig miljøovervåkningsprogram ved AF Miljøbase Vats (AFDO) på oppdrag fra 

bedriften. AFDO ligger på Raunes i Vindafjord kommune i Rogaland og foretar gjenvinning av utrangerte 

oljeinstallasjoner og andre marine konstruksjoner. Flere tiltak er gjennomført ved anlegget for å bidra til en 

mest mulig miljøforsvarlig drift. Blant annet så heller overflaten i anleggsområdet svakt innover fra 

sjøsiden slik at alt regnvann og spylevann kan samles opp. Dette oppsamlede vannet blir renset i et eget 

vannrenseanlegg før det slippes ut i fjorden. Anleggsområdet spyles dessuten regelmessig for å 

minimalisere støvflukt. Materialer som utgjør potensielt farlig avfall sorteres fra og videresendes til 

godkjente mottak. Miljøovervåkningen utføres i henhold til krav formulert i utslippstillatelsen fra 

Miljødirektoratet, og i 2014 har overvåkingen inneholdt målinger av:  

o Vannprøver fra vannrenseanlegg (prosessvann) 

o Vannprøver fra brønner i kaidekket 

o Prøver av skalldyr (blåskjell og krabbe) 

Analyser av vannprøver fra bedriftens vannrenseanlegg fra siste kvartal 2013 og alle fire kvartal i 

2014 viste at anleggets årlige utslipp til sjø lå gjennomgående lavere enn kravene i utslippstillatelsen. 

Det ble imidlertid påvist en god del variasjon i innholdet av enkeltkomponenter gjennom året og 

dessuten tilsier påvisningen av visse prioriterte stoffer (oktylfenol, PFOS og klorerte parafiner) at disse 

følges opp ekstra nøye i det videre overvåkningsarbeidet.  

I vannprøver fra grunnvannsbrønner på kaien ble det i 2014 funnet kun svært lave konsentrasjoner av 

metaller og olje og disse resultatene indikerte at membranen under kaidekket fungerer etter hensikten. 

I prøver av blåskjell og krabbe ble det i 2014 funnet gjennomgående lave nivåer av de målte 

miljøgiftene (tilsvarende tilstandsklasse II eller lavere). Konsentrasjonen av kadmium i både 

krabbeklør og krabbeinnmat fra samtlige stasjoner var litt høyere enn ved tidligere analyser, men 

lavere enn det som er typisk for krabber langs norskekysten. Den mulige  tendensen til økte 

kvikksølvverdier i blåskjellprøvene fra 2013 ble ikke bekreftet i prøvene fra 2014. 

En separat delundersøkelse av NORM (naturlig forekommende radioaktive materialer) i vannprøver 

fra renseanlegget viste gjennomgående lave verdier og dokumenterte at utslippet av NORM fra AF 

Miljøbase i 2014 lå innenfor gjeldende utslippstillatelse. Også NORM analyser av krabbeprøver fra 

Vatsfjorden og Yrkjefjorden viste gjennomgående lave verdier som lå innenfor typiske 

bakgrunnsverdier for vestnorske fjorder. 

Samlet sett viser NIVAs miljøovervåking ved AF Miljøbase Vats at virksomhetens utslipp til sjø i 

2014 var innenfor gjeldende utslippstillatelse og uten nevneverdig betydning for 

forurensningstilstanden i fjordmiljøet utenfor basen. 
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Summary 
 

Title: Annual report 2014 for environmental monitoring at AF Miljøbase Vats 

Authors: Jonny Beyer, Anders Hobæk, Bjørnar A. Beylich & Torbjørn M. Johnsen  

Source: NIVA - Norwegian Institute for Water Research, ISBN No.: 978-82-577-6556-9 

NIVA performs a multi-year environmental monitoring program at the AF Miljøbase Vats facility (AFDO) 

in western Norway. This plant demolishes disused offshore installations and recycles metals. Several 

measures have been implemented to ensure environmentally sound operation of the plant, such as 

collection and cleansing of all surface water from the plant area prior to release to the sea and regularly 

watering of the area to minimize dust escape. Hazardous wastes are sorted and forwarded to appropriate 

disposal sites. The environmental monitoring of effluent water and contaminants in the adjacent fjord 

environment is carried out according to the requirements formulated in the permit from the Environmental 

Directorate for this facility. In 2014 this monitoring included measurements of: 

 Water samples from the water treatment plant (process water) 

 Water samples from wells in the quay 

 Samples of shellfish (mussels and crab) 

Analyses of water samples from the water treatment plant from the last quarter 2013 and all four quarter in 

2014 showed that the plant's annual discharges were generally lower than those in the discharge permit. 

However, there was much variation in the content of individual components throughout the year. The 

presence of certain priority substances (octylphenol, PFOS and chlorinated paraffins) in the water samples 

indicated that these should be followed up extra carefully in future monitoring efforts. 

In water samples from groundwater wells on the quay area only very low concentrations of metals and oil 

were found and these results indicated that the quay area membrane functions as intended. 

In mussels and crabs, consistently low levels of the measured pollutants (corresponding state Class II or 

lower) were found. The levels measured were within what is normal for the west Norwegian fjords. The 

concentration of cadmium in crab was slightly higher previously, but these values were still lower than 

what are normal levels along the Norwegian coast. The potential weak tendency to increased mercury 

levels in mussels from 2013 was not confirmed in samples from 2014. 

A separate study of NORM (naturally occurring radioactive materials) in water samples from the treatment 

plant showed generally low values and verified that the NORM discharge was within the NORM discharge 

permit. Also NORM analyses in crab samples from Vatsfjord and Yrkjefjorden showed consistently low 

values lying within typical background values for west Norwegian fjords. 

The reported results for 2014 in NIVAs marine monitoring outside AF Miljøbase Vats show that the 

company have meet the requirements set in the permit from the environmental authorities. 
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1. Bakgrunn 

1.1 Innledning 

AF Miljøbase Vats (AFDO) ved Vatsfjorden i Vindafjord Kommune er et gjenvinningsanlegg for 

utrangerte offshore oljeinstallasjoner. Store installasjoner og strukturer blir transportert til Vats for 

videre oppdeling, demontering og resirkulering. Materialer og avfall som ikke kan gjenvinnes, blir 

sortert og sendt videre til ulike godkjente mottak. Bedriften har tillatelse for gjennomføring av 

forurensende virksomhet fra Miljødirektoratet og Statens Strålevern. I henhold til gjeldende krav fra 

myndighetene skal systematisk miljøovervåking ved AF Miljøbase Vats utføres med sikte på å 

dokumentere forurensningsnivået ved anlegget.  

På oppdrag fra AFDO har NIVA utført en bakgrunnsundersøkelse i 2009 og deretter årlige 

miljøovervåkingsundersøkelser for perioden 2010-2014 ((Kvassnes, Hobæk et al. 2010, Kvassnes, 

Hobæk et al. 2011, Kvassnes and Hobæk 2012, Kvassnes, Hobæk et al. 2013, Beyer, Kvassnes et al. 

2014) + denne rapporten). I tillegg til denne siste årsrapporten skal NIVA utarbeide en egen 

oversiktsrapport som skal belyse de viktigste resultater og trender for hele femårsperioden 2010 – 

2014. 

Innholdet av overvåkningsaktiviteten for 2014 er vist i Tabell 1. Analysene av prøvene fra Vats er 

utført ved NIVA-laboratoriet i Oslo eller ved andre ISO-17025 akkrediterte laboratorier, som Eurofins 

eller ALS-Scandinavia. En separat delundersøkelse undersøkte naturlige radioaktive materialer 

(NORM) i prøver av vann fra renseanlegget og i krabbe fra Vatsfjorden og Yrkjefjorden. Disse 

analysene ble utført av IAF – Radioökologie GmbH (Radeberg, Tyskland) og en faglig vurdering av 

disse analyseresultatene ble foretatt av ekstern ekspertise på strålingssikkerhet (Per Varskog, Norse 

Decom AS).  

Tabell 1. Elementene i miljøovervåkingsplanen for AF Miljøbase Vats i 2014.  

Tema Hovedinnhold av analysene 

Forurensning i renset overvann fra anlegget (prosessvann) Alle stoffer spesifisert i utslippstillatelsen (både 

organiske og uorganiske stoffer) 

Forurensningsstoffer i brønnvann. Organiske og uorganiske miljøgifter, olje 

Forurensing i blåskjell og krabbe Organiske og uorganiske miljøgifter 

Naturlig forekommende radioaktive materialer (NORM) 

prosessvann og krabbe. 
Radioaktive isotoper 

 

Moseundersøkelser og fisk ble, etter oppdragsgivers ønske, tatt ut av måleprogrammet for 2014. 

Spredning av støv blir heretter ivaretatt i eget måleprogram, og målinger i fisk var i 2014 ikke et krav 

fra myndighetene. Fisk gjeninnføres imidlertid i forbindelse med etablering av nytt 

overvåkingsprogram for 2015. En ekstern ekspertkonsulent (Per Varskog, Zpire Limited, Kjeller, 

Norge) har hatt ansvaret for vurderinger av NORM i vann- og krabbe-prøver i vedlagt notat. Videre 

miljøovervåking ved AF Miljøbase Vats skal fra 2015 utføres etter en ny praksis i henhold til kravene 

i vannforskriften (som igjen bygger på EUs vannrammedirektiv).  

1.2 Kort historikk og beskrivelse av Raunes lokaliteten 

AF Miljøbase Vats ligger på Raunes Industriområde i Nedre Vats i Vindafjord kommune i Rogaland 

(Figur 1). Kaianlegget ved Raunes har gjennom årene vært benyttet til en rekke næringsmessige 

formål, blant annet: sagbruk, anleggsområde for offshore installasjoner, småbåthavn, bildekkmottak og 

fiskeoppdrett. Den nåværende bruken av området til resirkulering av offshoreinstallasjoner har pågått 

siden 2004. Kaianlegget og anleggsområdet på Raunes ble i perioden 2008-2009 betydelig utvidet og 

100
Highlight

100
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oppgradert (Figur 2B). Overflaten på kaien og anleggsområdet innenfor er utstyrt med underliggende 

membran og har en helling svakt innover slik at regnvann og spylevann kan samles opp. Dette 

oppsamlede overvannet blir behandlet i anleggets vannrenseanlegg før det slippes ut på 23 m dyp i 

Vatsfjorden. Fra vannstrømmen ut av renseanlegget blir det tatt vannprøver som analyseres som en 

viktig del av bedriftens miljøovervåkning og utslippsrapporteringsprogram.  

Raunes Industriområde ligger på vestsiden av den ca. 5 km lange Vatsfjorden (Figur 1). En terskel 

som krysser Vatsfjorden, deler fjorden i en indre del og ytre del (Figur 2). Terskelen har en dybde på 

19 m på det grunneste. Kaianlegget ved Raunes ligger på utsiden av terskelen. Bunnmiljøet innenfor 

terskelen er preget av mudderbunn med redusert vannutskifting og tidvis stillestående bunnvann med 

lavt oksygennivå (Kvassnes, Hobæk et al. 2010). På utsiden av terskelen strekker fjorden seg med 

tiltagende dybde ut mot den vesentlig dypere Yrkefjorden som igjen utgjør en av armene av 

Krossfjorden. 

 

              

 

 

Figur 1. Lokalisering av AF Miljøbase Vats på Raunes på vestsiden av Vatsfjorden i Vindafjord kommune, 

Rogaland. (Kart: GisLink.no). Dette kartet viser en eldre sjølinje. Sjølinjen for nåværende kai og anleggsområde 

ved AFDO er vist i neste figur (Figur 2B).  

AF 

MILJØBASE 

VATS 
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 A  B  

Figur 2. Detaljkart som viser sjødybde (A) og det nåværende anleggsområdet (B) ved AF Miljøbase Vats. 

Området som er markert med gul farge i fig 2B viser areal i arealklasse B (dvs. fast-dekke areal med krav til 

håndtering av spillvann og overvann).  

 

 

 

Figur 3. Oversiktsbilde over Raunes, Nedre Vats med AF Miljøbase. Kilde: Google Earth.  
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1.3 Utslippstillatelse og miljøovervåking 

Opprinnelig utslippstillatelse ble gitt av SFT/KLIF/Miljødirektoratet 27.04. 2007 og er senere revidert 

flere ganger med innskjerping av tillatte utslipp. Etter vilkårene i utslippstillatelsen skal spylevann fra 

rengjøringsstasjon for kontaminert avfall samt spillvann og overvann fra arealene i klasse B samles 

opp og renses før det slippes ut i fjorden. Utslipp av kjemiske komponenter som er på listen over 

prioriterte miljøgifter, er bare omfattet av utslippstillatelsen dersom dette framgår uttrykkelig av 

vilkårene (pkt. 3 i tillatelsen) eller de er så små at de må anses å være uten miljømessig betydning. 

Vannrenseanlegget skal til enhver tid drives optimalt selv om dette medfører lavere utslipp enn de 

grensene som er fastsatt i utslippstillatelsen. Utslippsvannet skal ikke være forurenset med prioriterte 

stoffer (jf. Vedlegg 1 til utslippstillatelsen) og innholdet skal kunne dokumenteres (jf. vilkår 2.1 i 

utslippstillatelsen). Utslippsgrensene for vann fra renseanlegget er vist under (Tabell 2). Statens 

Strålevern har utarbeidet egne grenseverdier for naturlig forekommende radioaktive isotoper (NORM) 

i utslippsvannet (Tabell 3). Miljøovervåkingen som NIVA utfører belyser primært situasjonen i vann. 

Det blir i utslippstillatelsen ikke satt like spesifikke grenseverdier for utslipp til luft som til vann. 

Tillatelsen krever imidlertid at diffuse støvutslipp, som kommer fra klipping og kutting på 

bedriftsområdet, skal begrenses mest mulig og at det utføres vanning og feiing av utearealer for å 

minimalisere støvflukt fra bedriftsområdet. Bedriften plikter dessuten å sikre at grensene som er gitt i 

forskrift om lokal luftkvalitet overholdes. Vurderinger av støvnedfall utføres av en uavhengig aktør 

med fagkompetanse på området og rapporteres i egen rapport. For mer utførlig beskrivelse av andre 

miljørelevante forhold og vilkår vedrørende driften ved AF Miljøbase Vats henvises det til den 

gjeldende utslippstillatelsen.  

 

Tabell 2. Utslippsgrenser til sjø for vann fra prosessvann-renseanlegget til AF Miljøbase Vats i henhold til 

Miljødirektoratets utslippstillatelse (revisjon 24.4. 2014). 

 

 

Tabell 3. Utslippsgrenser til sjø for utslipp av radioaktive stoffer i vann fra renseanlegget til AF Miljøbase Vats i 

henhold til tillatelse fra Statens Strålevern (iht. revisjon desember 2013).  

Nuklide Utslipp til sjø (MBq/år) 

226Ra 1,8 

228Ra 2,0 

210Pb 3,5 
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2. RO vann (prøver fra vannrenseanlegg) 

2.1 Innledning 

Vannrensesystemet på Miljøbase Vats omfatter to deler eller trinn: Et anlegg håndterer vann fra 

høytrykksspyling av installasjoner (brukt for å fjerne avleiringer). Renset vann fra dette anlegget ledes 

inn på neste trinn sammen med overvann (regnvann) fra hele anleggsområdet. Kai-flaten har membran 

under og heller innover slik at alt regnvann som faller på anleggsområdet samles opp. Vannstrømmen 

ledes inn til renseanlegget og renses ved hjelp av et sandfilter. Etter utført rensing ledes prosessvannet 

(RO vann) til sjø med utslipp utenfor kaien på ca. 23 m dyp. Prøvene for dokumentering av utslipp tas 

av RO vannet, dvs. etter rensingen men før utslipp til sjø.  Det ble tatt prøver for analyse av metaller 

(inklusive kvikksølv), olje og en lang rekke organiske stoffer (angitt som prioriterte stoffer i 

utslippstillatelsen fra Miljødirektoratet (sist revidert 24.4.2014), vist i Vedlegg 2) (se også Tabell 2). 

2.2 Prøvetaking og analyser 

Prøvetaking i 2014 var som tidligere lagt opp som kvartalsvise prøver. Her rapporteres resultater for 

de siste fem kvartaler (2013-4, 2014-1, 2014-2, 2014-3, 2014-4). Prøvetakingen er designet for å gi 

volumrepresentative prøver. Dette innebærer automatisk uttak av en liten delprøve ved et gitt volum-

intervall som slippes ut av renseanlegget. Delprøvene fanges opp i en mottaksflaske på 20 L som 

akkumulerer over 3 måneder. Dette gir et representativt grunnlagsmateriale for beregning av totale 

utslippsmengder per kvartal.  

For å minimalisere avdamping av flyktige stoffer akkumuleres delprøver i en mottaksflaske med 

skrukork utstyrt med tette koblinger for slanger (tilførsel og uttapping). En egen port på skrukorken er 

utstyrt med et filter (porestørrelse 0,2 µm) for at luft kan unnvike etter som flasken fylles. Hele flasken 

står mørkt og kjølig (i et kjøleskap). Systemet var ferdig installert og operativt fra november 2009.  

Ved uttak av prøver blir vannet i mottaksflasken blandet godt før prøver tappes på flasker for ulike 

kjemiske analyser. For å kunne analysere på alle prioriterte stoffer trengs et totalt prøvevolum på ca. 

16 liter. Dette fordeles på ulike flasker for ulike analyser. Metaller og generelle parametere i 

vannprøver er analysert på NIVAs laboratorium (bortsett fra kvikksølv som ble analysert hos 

Eurofins), mens organiske stoffer er analysert av ALS Laboratory Group Norway AS.  

For å beregne utslipp fra renseanlegget kvartalsvis er det benyttet utslippsvolum (måles i anlegget) 

multiplisert med volumveide konsentrasjoner.  

Uttak av prøver ble gjort 19.12.2013, 31.3.2014, 14.7.2014, 7.10.2014 og 22.12.2014. NIVA ved 

Anders Hobæk deltok ved prøvetaking 7. oktober, ellers ble uttak av prøver utført av opplært personell 

ved AF Miljøbase Vats. 

2.3 Analyseprogram 

Utslippstillatelsen setter krav til konsentrasjon og årlig utslippsmengde for en del uorganiske stoffer 

(As, Cd, Cr, Hg, Pb, Zn) og dessuten for olje, suspendert stoff og pH. Disse parameterne er analysert i 

hver kvartalsprøve. I tillegg er det analysert for konduktivitet, turbiditet og totalt organisk karbon.  

I tillegg angir utslippstillatelsen en liste over prioriterte stoffer som ikke skal forekomme i 

konsentrasjoner som kan ha miljømessig betydning. For å dekke dokumentasjonsbehovet for de 

prioriterte stoffene kjøres et analyseprogram for en rekke stoffgrupper. Her inngår stoffene fra listen 

sammen med en rekke andre stoffer som det ikke er stilt krav om. Disse omtales ikke her, men 

resultater kan ses i Vedlegg. I 2014 er det gjennomført analyser i alle kvartalsprøver for stoffer på 

denne listen som ble påvist i 2009-2010. Stoffer som ikke ble påvist i 2009-2010 ble analysert i én 

prøve (1. kvartal 2014). En oversikt over stoffgrupper som analyseres er vist i Tabell 4.  
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Tabell 4. Analyseprogram for prioriterte stoffer i prosessvann fra renseanlegget. Forkortelser er de samme som 

benyttet i utslippstillatelse datert 24.4.2014. Kolonner til høyre viser tidspunkt for analyser av de ulike 

stoffgruppene. 

ANALYSER Stoffer nevnt i 

utslippstillatelse 

2013-4 2014-1 2014-2 2014-3 2014-4 

Ftalater DEHP x x x x x 

Klorerte alifater/løsemidler EDC, PER, TRI  x    

Dioksiner og furaner PCDD/PCDF x x x x x 

Klorbensener HCB, TCB  x    

Klorfenoler PCF x x x x x 

PAH-16 og PCB-7 PAH, PCB x x x x x 

Bromerte flammehemmere Penta-BDE, Okta-BDE, Deka-

BDE, HBCDD, TBBPA 
 x    

Musk-forbindelser Muskxylen x x x x x 

Tinnorganiske forbindelser TBT, TFT x x x x x 

PFOS og PFOA PFOS, PFOA x x x x x 

Kationiske tensider DTDMAC, DSDMAC, 

DHTMAC 
x x x x x 

Nonyl-, oktylfenol og -

etoksilater 

NF, NFE, OF, OFE x x x x x 

Siloksaner Dekametylsyklopentasiloksan   x    

Bisfenol-A BPA  x    

EOX KAB  x    

Klorerte parafiner SCPP, MCCP  x    

 

 

2.4 Resultater 

2.4.1 Stoffer med grenseverdier 

Måleresultater for generelle vannkvalitetsparametere er vist i Tabell 5. Konduktiviteten lå i denne 

perioden på et «normalt» nivå, og høye saltkonsentrasjoner (som i deler av 2012-2013) forekom ikke. 

Partikkelmengdene (målt som turbiditet og som suspendert stoff, STS) var relativt høye i siste kvartal 

2013 og første kvartal 2014, men senere i perioden langt lavere. pH-verdiene lå innenfor normal 

variasjon vurdert ut fra tidligere målinger. Utslippsgrenser er gitt for suspendert stoff og for pH, og 

verdiene for alle kvartal lå godt innenfor disse grensene (STS > 20 mg/L, pH 6 - 9,5). 

Olje ble ikke påvist over rapporteringsgrensen (50 µg/L). De målte verdiene lå langt under 

konsentrasjonsgrensen gitt i utslippstillatelsen (20 mg/L eller 20.000 µg/L). Tidligere er olje påvist 

svært sporadisk og alltid i lave konsentrasjoner.  

Analyseresultater for metaller er vist i Tabell 6. I tillegg til elementene som er med i tabellen, har vi 

analysert for barium (Ba), tinn (Sn), sølv (Ag), aluminium (Al), titan (Ti) og uran (U). Fullstendige 

resultater finnes i Vedlegg.  



NIVA 6821-2015 

14 

Kvikksølv lå lavt i alle prøvene, mens flere andre elementer varierte betydelig i konsentrasjon mellom 

kvartaler. For arsen, krom, kobber, nikkel, bly, vanadium og sink fikk vi de høyeste konsentrasjonene i 

3. kvartal 2014. Spesielt lå Sink uvanlig høyt i denne kvartalsprøven med en konsentrasjon på 

279 µg/L, noe som er den høyeste konsentrasjon målt i vann fra renseanlegget etter 2009, og dessuten 

over grenseverdien for sink på 250 µg/L. Alle andre elementer lå alle under konsentrasjonsgrensene i 

alle kvartaler. 

Selv om langtidsgrensene for vann fra renseanlegget ikke ble overskredet lå de høyeste 

konsentrasjonene av kobber, krom og sink høyere enn grenseverdier gitt i TA2229 for klasse II. For å 

komme under disse grenseverdiene krevdes 96 gangers fortynning for sink, og opp til 14 gangers 

fortynning for kobber og krom, basert på de høyeste målte konsentrasjoner av metallene. 

Middelkonsentrasjon av sink var 117,6 µg/L, noe som krever 41 gangers fortynning.  

 

Tabell 5. Generelle vannkvalitetsparametere og olje i vann fra renseanlegg for overvann gjennom fem kvartaler 

2013–2014. Hver prøve er tatt som volumveid blandprøve over ett kvartal. Olje er målt som THC-screening 

(summen av fraksjonene C5-C10, C10-C12, C12-C16, C16-C35). Olje er analysert av ALS Laboratory Group Norway 

AS, de øvrige parametere ved NIVAs laboratorium. 

 pH 

 

Konduktivitet Turbiditet 

Suspendert 

tørrstoff 

Totalt organisk 

karbon 

Olje 

 Kvartal  mS/m FNU mg/L mg/L µg/L 

2013-4 7,20 59,6 4,54 2,7 1,8 <50 

2014-1 7,38 2,93 10,3 5,9 0,88 <50 

2014-2 7,78 127,8 0,31 <0,6 2,0 <50 

2014-3 7,35 24,6 0,38 0,8 2,9 <50 

2014-4 7,41 43,2 0,34 0,4 1,6 <50 

 

 

Tabell 6. Innhold av metaller (inklusive kvikksølv) i vann fra renseanlegg for overvann gjennom fire kvartaler 

2012-2013. Prøvene er tatt som volumveide blandprøver fra hvert kvartal. Alle konsentrasjoner er gitt i µg/l. 

Metallanalyser er utført ved NIVAs laboratorium, mens Hg er analysert av Eurofins. 

Kvartal As1 Cd Co Cr1 Cu Fe Hg Mo Ni Pb V Zn 

2013-4 0,87 0,035 0,12 2,3 1,98 96 0,003 4,41 2,91 0,603 0,694 58,9 

2014-1 0,1 0,032 0,18 3,0 2,77 447 0,009 2,8 2,26 1,5 0,857 50,3 

2014-2 <1 0,2 <0,1 7,2 6,34 <200 0,0005 9,5 2,0 1,0 <0,2 129 

2014-3 <1 <0,1 <0,1 38 11,6 <200 0,0005 2,0 4,5 2,5 12,3 279 

2014-4 <0,25 <0,03 <0,05 6,2 0,64 66,1 0,007 2,3 1,1 0,09 <0,06 12 

 1 For arsen og krom er måleresultater i kursiv beheftet med større usikkerhet enn normalt pga. høyt kloridinnhold 

 

2.4.2 Utslippsmengder 

Totale utslippsmengder over fem kvartaler er vist i Tabell 7 for stoffer med langtidsgrenser fastsatt i 

utslippstillatelsen. For alle disse stoffene lå utslippene i løpet av året 2014 under utslippsgrensene.  

I noen analyser ble aktuelle stoff ikke påvist over deteksjonsgrensene. For å kunne estimere totale 

utslipp ble da halve verdien av deteksjonsgrensen benyttet i beregningene. Dette gjelder følgende 

stoffer og kvartaler: 
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 Suspendert stoff (2. kvartal 2014) 

 Olje (alle kvartaler) 

 Jern (3. og 4. kvartal 2014) 

 Kvikksølv (3. og 4. kvartal 2014) 

Basert på halv deteksjonsgrense (dvs. 25 µg/L) estimeres da utslipp av olje til 4,16 kg i 2014, mens det 

altså ikke har vært målbare konsentrasjoner i perioden.  

Utslipp av kvikksølv ble estimert litt høyere enn i forrige 12 måneders periode, men lå fortsatt meget 

lavt. For jern, bly kadmium og arsen var de totale utslippsmengdene lavere enn i forrige periode, mens 

for krom og sink ble utslippene i 2014 høyere enn i forrige periode. Dette skyldes mest de relativt 

høye konsentrasjoner av disse stoffene i 3. kvartal 2014. Totalutslippet av krom lå nærmest 

langtidsgrensen med 70 % av grenseverdien. 

For de fleste av de andre elementene som er analysert (jfr. Tabell 6), var de totale utslippene små (< 1 

kg). Barium skilte seg ut med 9,46 kg i løpet av perioden. For nikkel var estimatet 0,35 kg og for 

kobber 1,17 kg.  

Utslippene av nonylfenol utgjorde 16,4 g, oktylfenol 53,2 g, PFOS 3,18 g og PFOA 8,10 g i 2014. For 

nonylfenol var dette betydelig lavere enn i forrige 12 mnd. periode, mens utslippene av oktylfenol var 

vesentlig høyere. Dette henger sammen med uvanlig høy konsentrasjon i 2. kvartal 2014. Totalt 

utslipp av PFOS+PFOA lå omtrent som i 2013. 

 

Tabell 7. Beregnet utslipp over 5 kvartalsprøver (2013-2014) basert på volumveid prøvetaking i renseanlegget 

ved AF Miljøbase Vats. Kolonnene til høyre angir utslipp summert over 2014, utslippstillatelse og utslipps-

mengde i prosent av tillatt mengde. 

         % av 

  

Enhet 

 

2013-4 

 

2014-1 

Kvartaler 

2014-2 

 

2014-3 

 

2014-4 

Sum 

2014 

Maks. 

grense 

tillatt 

mengde 

Vann m3 108 649 620 24 342 43 640 97 737 166 340 - - 

Suspendert stoff kg 293 3,66 7,30 34,91 39,09 84,97 2.000 4,25 % 

Olje kg 2,72 0,02 0,61 1,09 2,44 4,16 100 4,16 % 

Jern (Fe) kg 10,43 0,28 2,43 4,36 6,46 13,54 600 2,26 % 

Bly (Pb) kg 0,066 0,001 0,024 0,109 0,009 0,14 2,0 7,16 % 

Kvikksølv (Hg) g 0,326 0,006 0,012 0,022 0,684 0,724 40 1,81 % 

Kadmium (Cd) kg 0,004 0,000 0,005 0,002 0,002 0,009 0,3 3,08 % 

Arsen kg 0,095 0,000 0,002 0,044 0,012 0,058 3,0 1,95 % 

Krom kg 0,250 0,002 0,175 1,658 0,606 2,44 3,5 69,76 % 

Sink kg 6,40 0,031 3,14 12,18 1,17 16,52 60 27,35 % 

 

 

2.4.3 Prioriterte stoffer 

Utslippstillatelsen spesifiserer en liste over prioriterte stoffer som ikke skal slippes ut, eller utslippene 

må være så små at de ikke har miljømessig betydning. I omtale av de enkelte stoffgruppene nedenfor 

er konsentrasjoner sammenlignet med gjeldende vannkvalitetskriterier der slike finnes. Gjeldende 

kvalitetskriterier er gitt i Vannforskriften gjennom Veileder 01:2009 «Klassifisering av miljøkvalitet i 

vann» (Direktoratsgruppa for vanndirektivet, 2009). Kriterier for kjemisk tilstand er senere revidert i 

Vannforskriftens Vedlegg VIII i forskrift 27. mars 2012 nr. 321. For stoffer som ikke er omtalt i 
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Vannforskriften er vurderingene basert på kriterier gitt i KLIFs (Miljødirektoratets) Veileder for 

klassifisering av miljøgifter i vann og sediment (TA 2229/2007). 

 I 2014 er det gjennomført analyser i alle kvartalsprøver for stoffer på denne listen som ble påvist i 

2009-2010. Stoffer som ikke ble påvist i 2009-2010 ble analysert i én prøve (1. kvartal 2014). 

Analyseresultater for påviste stoffer i 2014 er vist i Tabell 8. Fullstendige analyseresultater for alle 

analyserte komponenter er gitt i Vedlegg.  

Følgende organiske stoffgrupper er blitt analysert hvert kvartal uten at de er blitt påvist (aktuelle 

stoffer gitt i utslippstillatelsen i parentes):  

 kationiske tensider (inkluderer DTDMAC, DSDMAC, DHTMAC)  

 muskforbindelser (inkluderer muskxylen)  

 ftalater (inkluderer DEHP) 

 PAH-forbindelser 

 PCB-forbindelser 

I tillegg er følgende stoffgrupper analysert én gang (1. kvartal 2014) uten å bli påvist:  

 bromerte flammehemmere (inkl. Penta-BDE, Okta-BDE, Deka-BDE, HBCDD,TBBPA) 

 klorerte alifater/løsemidler (inkluderer EDC, TRI, PER) 

 klorbenzener (inkluderer TCB) 

 siloksaner (inklusive D5) 

 bisfenol A 

 EOX (inkluderer KAB)  

Disse stoffgruppene omtales ikke videre her.  

 

Tabell 8. Måleresultater for påviste prioriterte stoffer i avrenning fra renseanlegget for overvann gjennom fem 

kvartaler i 2013-2014. For dioksiner og furaner er konsentrasjoner av flere komponenter vektet i forhold til 

toksisitet, og så summert til toksisitetsekvivalenter (”Toxicity EQuivalents, TEQ) etter et system utarbeidet av 

WHO. Analyser er utført av ALS Laboratory Group Norway AS. Fullstendige resultater finnes i Vedlegg.  

    Kvartaler   

Komponent Enhet 2013-4 2014-1 2014-2 2014-3 2014-4 

4-t-Oktyl-fenol ng/L 19 15 2100 <10 19 

iso-Nonyl-fenol ng/L 235 333 <350 <100 <200 

OP2EO ng/L 23 <15 <10 <10 <10 

OP3EO ng/L <10 <10 <10 <10 11 

2,4+2,5 Diklorfenol µg/L <0,20 0,38 <0,20 <0,20 <0,20 

Perfluorooktansulfonat 

(PFOS) µg/L 0,0013 0,045 0,012 0,028 0,0013 

Perfluorooktansyre 

(PFOA) µg/L 0,0034 0,012 0,016 0,020 0,0034 

Dioksiner/furaner WHO-TEQ ng/L 0,015 <0,0043 <0,0045 <0,0046 <0,0045 

Kortkjedete klorerte 

parafiner (SCCP) µg/L  0,29 - - - 

Mellomkjedete klorerte 

parafiner (MCCP) µg/L  0,25 - - - 
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Blant tinnorganiske forbindelser er tributyltinn (TBT) og trifenyltinn med på listen over prioriterte 

stoffer, men ingen tinnorganiske stoffer ble påvist i de siste fem kvartalene. TBT er tidligere påvist 

bare to ganger (i 2009 og 2011), mens trifenyltinn aldri har vært påvist. Generelt har mengden 

tinnorganiske stoffer vært lavere i perioden 2011-2014 enn i 2010.  

Av ftalater (plast-mykgjørere) er bare Di-(2-ethylheksyl)ftalat DEHP nevnt i utslippstillatelsen, og 

denne ble ikke påvist i målbare konsentrasjoner i perioden (ikke med i Tabell 8). Deteksjonsgrensen lå 

1,3 µg/L. Vannforskriftens grense for god kjemisk status er også 1,3 µg/L og er dermed ikke 

overskredet. Analysene omfatter også 9 andre ftalater. I 3. kvartal 2014 ble Di-n-butylftalat (DBP) og 

Di-iso-butylftalat (DIBP) påvist (se Vedlegg). 

Blant klorfenoler er bare pentaklorfenol nevnt i utslippstillatelsen. Denne ble ikke påvist. Forbindelsen 

2,4+2,5 diklorfenol ble imidlertid påvist i 4. kvartal 2013 og 3. kvartal 2014 (0,38 µg/L).  

Dioksiner og furaner ble ikke funnet i målbare konsentrasjoner i 2014. Fra laboratoriet er det beregnet 

teoretiske maksimalkonsentrasjoner mellom 0,0043 og 0,0046 ng/L (i toksisitets-ekvivalenter etter 

WHO). Imidlertid ble ingen enkeltkomponent rapportert over deteksjonsgrensene. Derimot ble det 

påvist 5 ulike furaner i 4. kvartal 2013, med toksisitetsekvivalent beregnet til 0,015 ng/L. Det 

foreligger ingen gjeldende grenseverdier for dioksiner/furaner, men dette vil trolig endres i 2015 (se 

Diskusjon nedenfor). 

Perfluorooktansulfonat (PFOS) forekom i alle kvartaler. Konsentrasjonene var varierende. Høyest 

konsentrasjon ble påvist 4. kvartal 2013 med 1,7 µg/l. I 2014 var middelkonsentrasjonen 0,022 µg/L 

(maksimalt 0,045 µg/L). Dette var altså lavere enn i 2013, men det har altså vært en økende tendens 

gjennom 2009-2014. I Vannforskriften mangler gjeldende grenseverdier for PFOS. TA-2229, den 

norske Veileder for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann, angir 25 µg/L som øvre 

grense tilstandsklasse II, og denne er altså ikke overskredet. Nye og lavere grense-verdier for PFOS 

forventes imidlertid å bli gjort gjeldende i 2015 (se Diskusjon nedenfor). 

Perfluorooktansyre (PFOA) ble også påvist i alle kvartals-prøvene. Høyeste konsentrasjon var 0,016 

µg/L i 2. kvartal 2014. For dette stoffet mangler også gjeldende vannkvalitetskriterier. 

Bisfenol A ble ikke påvist i målbare konsentrasjoner. Denne komponenten er kun påvist ved én 

anledning tidligere (1. kvartal 2011 med 0,17 µg/L).  

Analysene av nonylfenoler omfatter 4-iso-nonylfenol og 4-n-nonylfenol. I den første av disse er nonyl-

delen grenet (iso-alkyl), mens den er rett-kjedet (n-alkyl) i 4-n-nonylfenol. 4-n-nonylfenol er ikke 

påvist i noen av prøvene fra perioden, men 4-iso-nonylfenol forekom i alle fire prøver. Den høyeste 

konsentrasjonen forekom i 4. kvartal 2013 (599 ng/L), mens middelkonsentrasjon for 2014 lå på 255 

ng/L. Vannforskriftens grenseverdi for 4-nonylfenol i både fersk- og kystvann er på 300 ng/L 

(maksimal verdi 2000 ng/l) og er oppgitt å gjelde CAS nr. 104-40-5, dvs. strengt tatt bare 4-n-

nonylfenol. Den viktigste grunnen til bekymring for nonylfenoler i miljøet er deres hormonhermende 

egenskaper, og dette må antas å gjelde både for 4-iso-nonylfenol og 4-n-nonylfenol. Basert på 

middelverdien ble Vannforskriftens grenseverdi for nonylfenol ikke overskredet i 2014, selv om 

konsentrasjonen i 1. kvartal lå litt over grenseverdien.  

Oktylfenoler ble påvist i fire av fem kvartalsprøver. 2. kvartal 2014 skilte seg ut med hele 2100 ng/L, 

mens alle andre målinger lå under 20 ng/L. Middelkonsentrasjon for hele perioden var ca. 430 ng/L. 

Vannforskriftens grense for god kjemisk kvalitet (bare årlig gjennomsnitt er fastsatt) er på 10 ng/L, og 

var dermed overskredet i 2014. Middelkonsentrasjonen ville kreve en fortynning i sjøen på 43 ganger 

for å komme under denne grensen for oktylfenoler.  

I tillegg til nonylfenol og oktylfenol ble også etoksilater av disse påvist, men i vesentlig lavere 

konsentrasjoner enn i 2013. Kvalitetskriterier for etoksilater foreligger ikke. Nivået av etoksilater har 

variert mye over hele måleperioden 2009-2014.  

Blant siloksaner er dekametylsyklopentasiloksan (D5) nevnt i utslippstillatelsen. Denne er bare påvist 

én gang tidligere (1. kvartal 2012). D5 ble ikke påvist i 1. kvartal 2014, men er ikke analysert i de 
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øvrige prøver. Det foreligger enda ingen grenseverdier for effekter av D5, men forventes å bli endret i 

2015. 

Klorerte parafiner har bare vært analysert en gang hvert år, og er ikke blitt påvist gjennom 2009-2013. 

I første kvartal 2014 forekom imidlertid både kortkjedete (SCCP) og mellomkjedete (MCCP) 

klorparafiner med hhv. 0,29 og 0,25 µg/L. Konsentrasjonen av MCCP oversteg grenseverdien for 

tilstandsklasse II i TA2229/2007 (0,10 µg/L). Nye (og lavere) grenser kan bli gjort gjeldende i 

Vannforskriften i løpet av 2015. 

For to av de prioriterte stoffene gitt i utslippstillatelsen var det ikke mulig å få spesifikke analyser: Det 

er spesifisert tre tensider (DTDMAC, DSDMAC og DHTMAC) – disse inngår i kationiske tensider 

som er rapportert i sum, men det foreligger ikke verdier for enkeltkomponenter. Kationiske tensider 

ble analysert i alle prøver, men ble ikke påvist. Klorerte alkylbenzener (KAB) kan ikke analyseres 

direkte og må beregnes fra analyse av EOX (ekstraherbart organisk bundet klor, EOCl). EOX ble 

analysert i første kvartal, og da denne lå under deteksjonsgrensen, kunne heller ikke KAB påvises. 

 

2.5 Diskusjon av resultater for analyser av RO vann 

For utslipp av RO vann var det i 2014 ingen overskridelser av langtidsgrensene for noen komponenter. 

Sink overskred konsentrasjonsgrensen i 3. kvartalsprøven, men altså ikke langtidsgrensen. 

I enkelte kvartalsprøver forekom noen metaller (Cr og Zn) og oktylfenol i konsentrasjoner høyere enn 

gjeldende kvalitetsgrenser for god vannkvalitet (Klasse II). Miljøeffektene som disse kan gi, avhenger 

av fortynning i resipienten. Av disse vil sink trenge størst fortynning (opptil 47 ganger) for å komme 

under grenseverdien for god kjemisk kvalitet.  

Gjeldende kvalitetskriterier i Vannforskriftens Vedlegg VIII (sist revidert ved forskrift 27. mars 2012 

nr. 321) omfatter ikke PFOS og PFOA. Miljødirektoratet har imidlertid igangsatt arbeid med å 

revidere kvalitetskriteriene (Miljødirektoratet rapport M241, (Arp, Ruus et al. 2014)), og PFOS og 

PFOA inngår i dette. Forslaget til ny øvre grense for årlig middelkonsentrasjon (AA-EQS) for PFOS 

er lagt på 0,00013 µg/L. Middelkonsentrasjon av PFOS i RO vann utslippene ved AF Miljøbase Vats 

lå på 0,0216 µg/L i 2014. Det vil derfor kreve en fortynning på 166 ganger for at PFOS verdiene skal 

komme under den nye foreslåtte grenseverdien for kystvann. De nye kriteriene for god kjemisk 

vannkvalitet under Vannforskriften forventes gjort gjeldende i løpet av 2015. Nivået av PFOS var 

høyere og mer variabelt i 2012 og 2013 enn i 2014, men hva som er kilden er ikke kjent. 

For noen stoffgrupper er grenseverdiene for god vannkvalitet lavere enn kvantifiseringsgrensen ved 

analyselaboratoriene. For enkeltforbindelser av PAH har analysene kvantifiseringsgrenser på 0,01-

0,10 µg/L, mens gjeldende AA-EQS for f. eks. indeno(1,2,3-cd)pyren ligger på 0,002 µg/L. 

Tilsvarende grense for dioksiner er ikke gjort gjeldende enda, men forslaget ligger på 0,0000000019 

µg/L (som toksisitetsekvivalenter). Kvantifiseringsgrense i analysene ligger minst 1000 ganger høyere 

enn dette. For både PAH-stoffene og dioksiner gjelder at disse ikke ble påvist (dvs. under 

kvantifiseringsgrenser) i 2014. For de aktuelle stoffene som dette problemet gjelder for er det således 

ikke mulig med dagens verktøy å gi en faglig basert vurdering av risikoen for miljøeffekter.  

Dioksiner ble imidlertid påvist i 4. kvartal 2013 med 0,015 µg/L (som toksisitetsekvivalenter), noe 

som er langt høyere enn foreslått kvalitetsgrense. De aller fleste tilsvarende analyser både før og 

senere har ikke påvist målbare konsentrasjoner av dioksiner i RO vannprøver, men det er viktig å følge 

med på disse stoffene også i videre overvåking ved AF Miljøbase Vats.  
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2.6 Konklusjon for RO vann utslipp 

Utslipp av renset overvann (RO vann) har ikke medført utslipp av stoffer til sjø som overskrider 

langtidsgrensene gitt i utslippstillatelsen. Konsentrasjonsgrensen for sink (250 µg/L) ble overskredet i 

3. kvartal 2014 (279 µg/L). Analysene har påvist flere prioriterte stoffer i utslippsvannet fra 

renseanlegget. De viktigste av disse er oktylfenol, PFOS og klorete parafiner. Tatt i betraktning av 

utslippets fortynning i sjøresipienten er det lite sannsynlig at utslippene kan ha hatt miljømessig 

betydning, men de bør vies særlig oppmerksomhet i det videre analyseprogrammet, og kildene til 

deres forekomst bør om mulig avklares for å kunne redusere utslippene.  

 

 

3. Grunnvannsbrønner 

3.1 Hensikt 

Kaiområdene ved AF Miljøbase Vats er dekket av asfalt med en tett membran under for å beskytte 

grunnen mot forurensing. For å kunne overvåke effektiviteten til membranen, har AF Miljøbase Vats 

fire forseglete brønner (W1-W4) på kaiområdet for slik å ha tilgang til grunnvann for prøvetaking. 

Brønnene går fra overflaten igjennom membranen og ned til omtrent 5 meter. Vannet i brønnene skal 

derfor representere det sirkulerende grunnvannet under membranen, og dette grunnvannet skal, etter 

ordlyden i tillatelsen fra Miljødirektoratet, ikke påvirkes av anlegget. Brønnenes lokalisering kan ses i 

Figur 4. Prøvetaking og analyser av brønnvann ble altså gjort for å undersøke om membranen 

fungerer slik den skal, at den skjermer undergrunnen fra forurenset vann på overflaten.  

3.2 Prøvetaking og analyser 

Prøvetaking ble gjort 14. juli og 7. oktober. Prøvene av brønnvannet ble tatt med en vannprøvetaker 

designet ved AF Miljøbase Vats. Denne tillater at man senker ned prøveflasker i brønnene. For de 

minste flaskene ble vann helt over fra større flasker. Prøveflaske for olje tatt i oktober ble knust under 

forsendelsen, og ny prøve for denne analysen ble tatt 31. oktober.  

Prøvene ble sendt til NIVAs laboratorier i Oslo for analyser. Alle prøver ble analysert for pH, 

konduktivitet, bly, jern, kadmium og kvikksølv. Tidligere i overvåkingsprogrammet er metall-analyser 

utført for sjøvann. Dette gjelder også prøvene fra juli 2014. I oktober ble imidlertid disse analysene 

utført med ICP-MS på fortynnete prøver, dette for å kunne senke deteksjonsgrensene. Oktober-

prøvene ble også analysert for partikler (turbiditet og suspendert stoff) og totalt organisk karbon. 

Analyser av kvikksølv og olje ble utført av Eurofins. 

3.3 Resultater 

Resultatene er vist i Tabell 9. Konduktiviteten lå forholdsvis høyt i alle prøver i 2014, og indikerer 

sjøvannsinntrengning i grunnen. En del partikler ble påvist i brønnene W1, W3 og W4 i oktober, mens 

det var mindre partikler i W2. Organisk karbon lå lavt, dog høyest i W1 som ligger nærmest sjøen. 

Kvikksølv ble påvist i svært lave konsentrasjoner (maksimalt 0,004 µg/L). Konsentrasjonen var 

målbar i begge prøver fra W1, mens i de andre brønnene lå oktober-prøvene under deteksjonsgrensen 

(0,001 µg/L). Kadmium (Cd) lå under deteksjonsgrensen (0,002 µg/L) i alle brønner i juli, mens 

analysene fra oktober, som hadde lavere deteksjonsgrense, påviste meget lave Cd verdier (0,0001-

0,0003 mg/L). I juli ble bly (Pb) målt til 0,02 mg/L i W2. Dette tilsvarer deteksjonsgrensen, mens de 

andre brønnene lå under denne i juli. Resultatene for oktober (med lavere deteksjonsgrenser) viste 

svært lave Pb verdier i alle brønnene (maksimalt 0,0015 mg/L i W4). Det ble ikke påvist målbare 

konsentrasjoner av jern i juli. I oktober derimot inneholdt prøvene 0,2-1,8 mg/L, med høyest 
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konsentrasjon i W4. Olje (analysert med THC-screening) ble ikke påvist i målbare konsentrasjoner i 

noen av brønnprøvene fra 2014. 

 

 

Figur 4. Plasseringer av grunnvannsbrønner (W1-W4) ved AF Miljøbase Vats. 

 

Tabell 9. Analyseresultater for de fire brønnene ved AF Miljøbase Vats tatt 14.7.2014 og 7.10.2014. Hver brønn 

(W1 til W4) er merket i første kolonne. Prøvene er enkle prøver.  

   KOND Cd Fe Hg Pb Olje TURB STS TOC 

Brønn Dato pH mS/m mg/L mg/L µg/L mg/L mg/L FNU mg/L mg/L 

W1 07.10.2014 7,85 2740 0,0001 0,6 0,003 0,00089 <0,5 3,06 1,5 3,2 

 14.07.2014 7,20 3622 <0,002 <0,003 0,004 <0,02 <0,5    

W2 07.10.2014 7,90 1070 0,0002 0,2 <0,001 0,0002 <0,5 0,85 0,4 1,1 

 14.07.2014 7,86 1697 <0,002 <0,003 0,002 <0,02 <0,5    

W3 07.10.2014 7,95 954 0,0003 0,6 <0,001 0,00094 <0,5 4,29 2,8 1,6 

 14.07.2014 7,83 2484 <0,002 <0,003 0,002 0,02 <0,5*    

W4 07.10.2014 7,94 880 0,0002 1,8 <0,001 0,0015 <0,5 1,20 2,4 1,1 

 14.07.2014 7,82 2674 <0,002 <0,003 0,002 <0,02 <0,5    

      * flaske knust i transport, ny prøve for olje 31.07.14 
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3.4 Diskusjon 

Konduktiviteten var forholdsvis høy i alle prøver tatt fra grunnvannsbrønnen, og dette indikerer en 

viss grad av sjøvannsinntrengning i grunnen. Maksimal påvist konsentrasjon av kvikksølv var 4 ng/L. 

Dette var omtrent som resultatene fra 2010-2012, og lavere enn maksimalverdien på 9 ng/L fra 2013. 

Kadmium viste også lave verdier, som i tidligere målinger. Bly har tidligere bare vært målt <0,02 

mg/L, og verdien fra W3 brønnen i juli var dermed den høyeste vi har registrert. Imidlertid viste 

oktober-prøven fra samme brønn en vesentlig lavere konsentrasjon. Det ble målt opptil 1,8 mg/L av 

jern i W3 i oktober 2014. Tilsvarende verdier er også målt tidligere f. eks. i W2, og konsentrasjonene 

av jern synes å variere forholdsvis mye i brønnene. Nivået av jern er imidlertid gjennomgående lavt. 

3.5 Konklusjon 

Formålet med prøvetaking og analyse av brønnvann var å undersøke hvorvidt membranen under 

kaidekket hindrer nedtrenging av forurenset vann fra overflaten. Resultatene viste at grunnvannet 

holdt meget lave konsentrasjoner av metaller og olje, og dette tilsier dermed at membranen synes å 

fungere etter hensikten. Vi anbefaler at prøvetakingen fortsetter i 2015 med to halvårlige prøver der 

den ene innsamles på våren og den andre på høsten.  

 

 

 

4. Skalldyr (blåskjell og krabbe) 

4.1 Materiale og metoder 

4.1.1 Prøvetaking og analyser av blåskjell 

I forhold til tidligere år ble antallet stasjoner for innsamling av blåskjell økt med 2 stasjoner i indre del 

av Vatsfjorden slik at det 4. april 2014 ble gjennomført innsamling av blåskjell på totalt 5 stasjoner 

(Figur 5). Fra hver stasjon ble det samlet inn 20 blåskjell med lengde 3-5 cm. Blåskjellene ble frosset 

ned samme dag. Senere ble skjellene tinet, og bløtvevet i skjellene tatt ut, fylt på glødede glass og 

frosset igjen før de ble sendt for analyse hos Eurofins akkrediterte analyselaboratorium. Samtlige 

blåskjellprøver er analysert for metaller (arsen (As), bly (Pb), kadmium (Cd), kobolt (Co), kopper 

(Cu), krom (Cr), kvikksølv (Hg), mangan (Mn), molybden (Mo), nikkel (Ni), sink (Zn)), organiske 

miljøgifter (PCB, PAH) og pesticider (HCB, DDT).  

 

4.1.2 Prøvetaking og analyser av krabbe 

I 2014 har det vært fisket krabbe på stasjonene Mettenes, Raunes og Eikanes, lokalisering er vist i 

Figur 6. I løpet av høsten ble det samlet inn 20 krabber fra hver stasjon. Krabbene ble frosset ned rett 

etter fangst og videresendt i frossen tilstand til NIVA Oslo. Etter ankomst ble krabbene målt, veid og 

kjønnsbestemt. Fra hver krabbe ble det tatt prøver av både klo og innmat for preparering av 

blandprøver av hver prøvetype. Disse ble sendt til Eurofins akkrediterte analyselaboratorium hvor de 

ble analysert for metaller (arsen, bly, kadmium, kobolt, kobber, krom, kvikksølv, mangan, molybden, 

nikkel og sink), polyklorerte bifenyler (PCB7), polyaromatiske hydrokarboner (PAH) og pesticider 

(HCB og DDT).  
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Figur 5: Kart med lokalisering av blåskjellstasjonene (St.1-5) markert med røde sirkler. 

Figur 6: Kart over stasjonsområdene for fiske av krabbe i 2014. 
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4.2 Resultater 

Resultatene av de kjemiske analysene av blåskjell og krabbe er presentert nedenfor. For blåskjell er 

resultatene sammenholdt med Miljødirektoratets Veileder 97:03 (TA-1467/1997) og en klassifisering 

av tilstand er gjort for de parameterne som det foreligger klassifiseringsgrenser for.  

 

4.2.1 Metaller i blåskjell 

Konsentrasjonene av metaller i blåskjell er gitt i Tabell 10, og resultatene er angitt som mg/kg tørrvekt 

fordi klassifiseringen basert på blåskjell i Veileder 97:03 er tørrvektbasert (analyseresultater angitt på 

våtvektsbasis fins i Vedlegg). Analysene av blåskjell viser at metallene som inngår i Miljødirektoratets 

klassifiseringssystem forelå i konsentrasjoner enten innenfor Tilstandsklasse I ”Ubetydelig-Lite 

forurenset” eller Tilstandsklasse II ”Moderat forurenset”.  

For de tre blåskjellstasjonene (St.1-3) som har vært fulgt siden 2009, var det for de fleste metallenes 

vedkommende små endringer i konsentrasjonene i 2014 sammenlignet med 2013. På St.2 ble det både 

i 2012 og 2013 funnet forhøyede konsentrasjoner av krom (Cr), men dette ble ikke verifisert i 2014-

analysene da kromkonsentrasjonene på alle de tre stasjonene ga Tilstandsklasse I.  

I 2013 ble det funnet betydelige høyere konsentrasjoner av kvikksølv (Hg) i blåskjell fra stasjonene 

inne i Vatsfjorden, og det ble da antydet at dette kunne skyldes lokale kvikksølvkilder i indre del av 

fjorden eller at vannutskiftningen var dårligere i indre del av fjorden enn i ytre del. Ved innsamlingen i 

2014 ble det derfor bestemt å samle inn blåskjell fra to ekstra stasjoner (St.4 og 5) lokalisert i den 

indre delen av Vatsfjorden (jfr. Figur 5). Analysene viste imidlertid svært like konsentrasjoner av 

kvikksølv i blåskjell samlet inn våren 2014 på de fem stasjonene (jfr. Tabell 10), og alle prøvene gir 

Tilstandsklasse II. Antydningene om lokale kvikksølvkilder og/eller dårlig vannutskiftning i indre del 

av fjorden blir derfor ikke verifisert gjennom disse resultatene. Kan skyldes endrete tilførsler, 

nedbørmengder og/eller vannutskifting i tiden forut for prøvetaking. Analyseresultatene av blåskjell 

fra St.4 på vestsiden innerst i Vatsfjorden ga imidlertid de høyeste konsentrasjonene for barium (Ba) 

og bly (Pb) som har vært målt i blåskjell i løpet av denne overvåkingen av Vatsfjorden. 

 

Tabell 10. Metallinnhold i blåskjell samlet inn 4. april 2014. Tallene angir konsentrasjonen i mg/kg tørrvekt (i 

vedleggene er konsentrasjonene angitt som mg/kg våtvekt). Fargene i kolonnene tilsvarer tilstandsklasser i 

henhold til Miljødirektoratets (SFTs) klassifiseringssystem (blå farge = Tilstandsklasse I (Ubetydelig-Lite 

forurenset), grønn farge = Tilstandsklasse II (Moderat forurenset). Felt uten fargekode betyr at elementet ikke 

inngår i klassifiseringssystemet. 

             

Stasjon As Ba Cd Co Cr Cu Hg Mo Ni Pb V Zn 

Vats St.1 19,3 <1,43 1,57 0,51 <0,21 6,07 0,23 <1,43 <0,29 1,21 <1,43 150 

Vats St.2 16,0  1,33 1,27 0,73 <0,20 6,13 0,24 <1,33 <0,27 1,27 <1,33 133 

Vats St.3 16,2  1,54 1,23 0,75 <0,23 5,69 0,25 <1,54 <0,31 1,00 <1,54 108 

Vats St.4 15,4  3,85 1,08 0,92  0,53 6,00 0,20 <1,54 <0,31 5,92  2,31 131 

Vats St.5 17,7 <1,54 1,23 0,85 <0,23 5,62 0,23 <1,54 <0,31 1,08 <1,54 123 

 

 

4.2.2 PCB, PAH og pesticider i blåskjell 

PCB7-konsentrasjonene i blåskjellene fra de fem stasjonene variete mellom 0,20 og 0,48 µg/kg våtvekt 

(Tabell 11), og høyeste konsentrasjon ble funnet på St.4 innerst i Vatsfjorden, men også laveste 
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konsentrasjon ble målt i indre Vatsfjord på St.5. Alle målingene viste lave konsentrasjoner av PCB7 og 

lå innenfor Tilstandsklasse I og betydelig lavere enn grenseverdien mellom Tilstandsklasse I og II 

(grenseverdien mellom Tilstandsklasse I og II er 4 µg PCB7/kg våtvekt). 

Konsentrasjonene av polyaromatiske hydrokarboner (PAH16) varierte mellom 6,20 og 8,65 µg/kg 

våtvekt (Tabell 11) og dette gir Tilstandsklasse I (grenseverdien mellom Tilstandsklasse I og II er 

50 µg PAH/kg våtvekt). Dette er de laveste PAH16-konsentrasjonene som er målt i løpet av 

overvåkingsperioden 2009-20014. De potensielt kreftfremkallende forbindelsene (KPAH) inkludert 

benzo(a)pyren var alle under grenseverdiene mellom Tilstandsklasse I og II (grenseverdien mellom 

klasse I/II for sum KPAH er 10 µg/kg våtvekt; og for benzo(a)pyren 1,0 µg/kg våtvekt).  

Pesticidet DDT ble funnet i lave konsentrasjoner på alle de 5 stasjonene, selv om konsentrasjonen på 

stasjon 2 var noe forhøyet sammenlignet med tidligere analyser (Tabell 11). Alle resultatene var 

imidlertid godt innenfor kravet for å bli klassifisert til Tilstandsklasse I (grenseverdi ΣDDT: 2 µg/kg 

våtvekt). 

  

Tabell 11. Innholdet av PCB7, PAH16, B(a)P (benzo(a)pyren) og pesticider (HCB og ΣDDT) i blåskjell samlet 

inn 4. april 2014. Tallene angir konsentrasjonene i µg/kg våtvekt. Fargene i kolonnene tilsvarer tilstandsklasser i 

henhold til Klifs klassifiseringssystem TA-1467/1997. Fargene i kolonnene tilsvarer tilstandsklasser i henhold til 

SFTs (Klifs) klassifiseringssystem (blå =Tilstandsklasse I (Lite forurenset)).  

       

Stasjon PCB7 PAH16 B(a)P KPAH HCB ∑DDT 

Vats St.1 0,23 7,95 <0,5 4,26 0,05 0,23 

Vats St.2 0,34 8,65 <0,5 5,24 0,04 0,75 

Vats St.3 0,26 6,95 <0,5 3,45 0,05 0,33 

Vats St.4 0,48 6,31 <0,5 3,15 0,05 0,21 

Vats St.5 0,20 6,20 <0,5 4,02 0,04 0,23 

 

 

4.2.3 Metaller i krabbe 

Analyseresultatene av metaller i krabbe fisket i 2014 er vist i Tabell 12. For de fleste metallene ligger 

resultatene innen de samme konsentrasjonsområdene som har vært registrert tidligere, men for 

kadmium i krabbeinnmat (2,2-2,7 mg Cd/kg) og krabbeklo (0,065-0,120 mg Cd/kg) viser analysene en 

økning i forhold til analyseresultatene fra 2013 for alle de tre stasjonene. Resultatene for kadmium 

ligger likevel lavere enn det som angis i NIFES sjømatdatabase som gjennomsnittsverdier for krabbe 

fanget langs norskekysten (krabbe brunmat: 3,2 mg Cd/kg; krabbeklo: 0,5 mg Cd/kg).  

Kvikksølvinnholdet (Hg) i både krabbeklør og krabbeinnmat var lave. Verdiene lå under 

gjennomsnittsverdiene på henholdsvis 0,12 og 0,08 mg/kg våtvekt for kvikksølv i krabbeklør og 

krabbeinnmat angitt i NIFES miljødatabase. Ingen av stasjonene skilte seg ut når det gjelder 

kvikksølvkonsentrasjoner. 

4.2.4 PCB, PAH og pesticider i krabbe 

I krabbe fanget i 2014 ble PCB7 påvist i både krabbeklør og krabbeinnmat på alle de tre stasjonene 

(Tabell 12), men konsentrasjonene var lave og innenfor det som i NIFES sjømatdatabase angis som 

normalområde, noe som indikerer at det lave PCB signalet stammer fra en diffus miljøbelastning i 

kystvann heller enn fra en lokal kilde.  
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For PAH i krabbe var konsentrasjonene av alle enkeltkomponenter under analysens deteksjonsnivå, 

bortsett fra for pyren i krabbeinnmat. PAH16 verdien i krabbeinnmat i Tabell 12 representerer derfor 

kun pyren. Detaljer om de ulike deteksjonsnivåene for PAH enkeltkomponenter ses av 

analyserapporten i Vedlegg 8.4. Benzo(a)pyren og andre potensielt kreftfremkallende PAH typer 

(KPAH) ble altså ikke påvist i konsentrasjoner over deteksjonsnivå verken i krabbeklør eller 

krabbeinnmat. Sprøytemidlene heksaklorbenzen (HCB) og DDT inkl. nedbrytningsprodukter ble som 

tidligere påvist i lave konsentrasjoner. 

 

Tabell 12. Konsentrasjoner av metaller og organiske miljøgifter i taskekrabbe fisket høsten 2014. Tallene angir 

konsentrasjonene i mg/kg våtvekt for metaller og µg/kg for de organiske stoffene. B(a)P = (benzo(a)pyren. 

KPAH = karsinogene PAHer. HCB og DDT er pesticider.  

            

Stasjon As Cd Co Cr Cu Hg Mn Mo Ni Pb Zn 

Krabbeklo 

Eikanes  28 0,065 

 

0,019 0,068 11 0,075 

 

0,2 

 

<0,1 0,053 <0,03 67 

Raunes  22 0,091 0,017 0,061 10 0,075 0,2 <0,1 0,100 <0,03 60 

Mettenes 26 0,120 0,021 0,074 12 0,068 0,3 <0,1 0,080 <0,03 60 

 

Krabbe innmat 

Eikanes 20 2,7 

 

 

0,180 0,063 19 0,058 

 

 

2,2 

 

 

0,2 0,380 0,035 29 

Raunes  19 2,2 0,220 0,092 24 0,055 3,7 0,2 0,420 0,042 35 

Mettenes 21 2,6 0,160 0,063 19 0,064 2,4 0,1 0,360 0,039 28 

            

            

Stasjon PCB7 PAH16 B(a)P KPAH HCB ∑DDT      

Krabbeklo 

Eikanes 0,14 n.d. n.d. n.d. 0,093 0,052      

Raunes  0,17 n.d. n.d. n.d. 0,100 0,056      

Mettenes  0,12 n.d. n.d. n.d. 0,098 n.d.      

 

Krabbe innmat 

Eikanesholmen  5,9 11,4 n.d. n.d. 0,83 3,3      

Raunes  8,0 10,9 n.d. n.d. 0,99 4,0      

Mettenes  11,0 9,1 n.d. n.d. 0,87 4,4      
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4.2.5 Diskusjon og konklusjon for blåskjell og krabbe 

Analysene av ulike metaller og miljøgifter i blåskjell og krabbe fra Vatsfjorden og referanseområde i 

2014 viser i store trekk ingen vesentlige endringer i forhold til tidligere målinger. Resultatene tilsier at 

miljøtilstanden i det undersøkte området er god til meget god for alle de analyserte parameterne basert 

på analyser av blåskjell og krabbe. 

Funn i 2013 av økte kvikksølvkonsentrasjoner i blåskjellprøver (Tilstandsklasse III) fra indre deler av 

Vatsfjorden førte til at det i 2014 ble gjennomført innsamling av blåskjell fra to ekstra stasjoner i 

Vatsfjorden, dette for å forbedre vurderingsgrunnlaget og for eventuelt å avdekke mulige lokale kilder. 

Analyseresultatene fra de tre faste og de to ekstra stasjonene i 2014 viste imidlertid svært like 

konsentrasjoner av kvikksølv i alle blåskjellprøvene, alle verdiene lå omtrent midt i Tilstandsklasse II. 

Det var derfor ingen gradienter i konsentrasjonene i forhold til fjordens lengderetning. Konklusjonen 

er derfor at Tilstandsklasse III målingen av kvikksølv fra 2013 sannsynligvis var et utslag av tilfeldig 

variasjon eller varierende klimatiske forhold (nedbør, vannutskifting) i perioden forut for prøvetaking 

og ikke en indikasjon på en økende trend for kvikksølv i blåskjell fra Vatsfjorden. For de andre 

metallene, PCB, PAH og pesticider var resultatene i blåskjell innenfor det som har vært målt i 

Vatsfjorden tidligere i miljøovervåkingsprogrammet. 

I krabbeklør og krabbe innmat ble det ikke registrert konsentrasjoner av metaller eller miljøgifter 

utenfor normalområdene. Konsentrasjonen av kadmium i både krabbeklør og krabbeinnmat fra 

samtlige stasjoner var noe høyere enn ved tidligere analyser, men var likevel lavere enn det som er 

gjennomsnittet for kadmium i krabber fanget langs norskekysten, ut fra mattilsynets data (NIFES 

sjømatdatabase). 
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5. Naturlig forekommende radioaktive materialer (NORM) 

En separat delundersøkelse utført av en ekstern ekspertkonsulent (Per Varskog, Zpire Limited, Kjeller, 

Norge) gjorde målinger av NORM (naturlige radioaktive elementer og materialer) i kvartalsvise 

prøver av vann fra renseanlegget samt i samleprøver av klokjøtt og innmat fra krabbe fra de tre 

lokalitetene Mettenes, Eikanesholmen og Raunes. Den faglige vurderingen av NORM-dataene ble 

rapportert i et eget notat (se Vedlegg 8.5)1. NORM-analysene ble utført av IAF – Radioökologie 

GmbH (Radeberg, Tyskland) og Analyserapportene for NORM-målinger av henholdsvis vann og 

krabbeprøver er samlet i Vedlegg 8.6 og 8.7. 

Av faglige grunner ligger NORM delundersøkelsen formelt utenfor NIVAs overvåkingsprogram. 

Undersøkelsen blir likevel kommentert her ettersom disse NORM resultatene åpenbart har relevans i 

forhold til en samlet vurderingen av utslippene fra AF Miljøbase og i forhold til vurderingen av 

miljøtilstanden i vannforekomsten som utslippet skjer til.  

Kort beskrevet så vil offshore rørledningssystemer og produksjonsutstyr som er i kontakt med råolje 

over tid kunne få avleiringer (såkalt scale) som i varierende grad kan inneholde ulike naturlige 

radioaktive elementer (NORM). Statens Strålevern har gitt AF Miljøbase Vats en tillatelse til 

håndtering og lagring av lavradioaktivt avfall fra de utrangerte offshore installasjonene som basen 

behandler. I henhold til tillatelsen skal det undersøkes om omgivelsene ved miljøbasen i Vats blir 

påvirket av NORM utover typiske bakgrunnsverdier. 

I henhold til vurderingene gitt i notatet (se rapportvedlegg 8.5) er NORM verdiene målt i vannprøvene 

fra renseanlegget og i krabbeprøvene fra de tre lokalitetene i Vatsfjorden og Yrkjefjorden 

gjennomgående lave og innenfor typiske bakgrunnsverdier for vestnorske fjorder. Nivået av 

radioaktivitet, målt som innhold av radium-226, radium-228 og bly-210, i utslippsvann fra AF 

Miljøbase Vats (Tabell 13) er lave og i overensstemmelse med typiske nivå for grunnvann og vann 

som har vært i kontakt med naturlig mineralsk materiale (jord, fjell). Beregninger av det totale 

utslippet av radioaktivitet i utslippsvann fra AF Miljøbase Vats er gitt i Tabell 14. Resultatene viser at 

utslippene for 2014 er i overensstemmelse med gjeldende utslippstillatelse. Det kan bemerkes at 

forholdet mellom Ra-226 : Ra-228 og Ra-226 : Pb-210 dokumenterer at utslippet er dominert av  den 

lille mengden radioaktivitet som tilføres fra omgivelser og nedbør.  

Resultatene av NORM analysene i krabbe er vist i Tabell 15 og dokumenterer at nivåene er lave og i 

overensstemmelse med naturlig bakgrunnsnivå. At verdiene for Pb-210 er noe høyere enn for 

radiumisotopene blir vurdert å skyldes at nivået for radioaktivt bly på havbunnsoverflaten er forhøyet 

som resultat av nedfall fra atmosfæren. Dette vurderes å være resultat av en naturlig prosess som 

skyldes Pb-210 dannes fra radon-gass i atmosfæren avsettes på vannoverflaten, felles ut, synker til 

bunns og akkumuleres på sedimentoverflaten. 

  

                                                      

1 I NORM notatet (Vedlegg 8.5) forekommer det noen mindre feil. Årstallet «2013» i setningen 

«Resultatene viser at utslippene for 2013 er i overensstemmelse med gjeldende utslippstillatelse» er 

feil, riktig årstall er «2014». Parentesen «(benevnt Yrkje i prøveforsendelsen)» kan slettes. 

Målerverdien for Pb-210 i 2. kvartalsprøve av RO vann skal være «6» og ikke «1». Dette medfører at 

årsgjennomsnittet for Pb-2010 blir 8,1±6,9. Disse feilene er rettet opp i teksten i kapittel 5.  
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Tabell 13: Resultater for måling av Ra-226, Ra-228 og Pb-210 i prøver av utslippsvann fra AF Decom Miljøbase 

Vats i 2014. Ved beregning av gjennomsnitt er halvparten av deteksjonsgrensen brukt som verdi. Usikkerhet i 

gjennomsnittsverdi er gitt som standard feil i middel. Analysene er utført av IAF-Radioökologie GmbH (ISO 

17025 akkreditert). Data fra notat i Vedlegg 8.5. Kopi av analyserapportene er samlet i Vedlegg 8.6. 

Beskrivelse 
Aktivtetskonsentrasjon (mBq/liter) 

Ra-226 Ra-228 Pb-210 

Kvartalsprøve 1. kvartal 2014 8 <   10 <   10 <   

Kvartalsprøve 2. kvartal 2014 6 <   4 ± 2,0 6 <   

Kvartalsprøve 3. kvartal 2014 5 <   5 <   9 <   

Kvartalsprøve 4. kvartal 2014 5 ± 2 3 ± 2,0 20 ± 10 

Gjennomsnitt 3,6 ± 1,0 3,6 ± 1,0 8,1 ± 6,9 

 

 

Tabell 14: Utslipp av radioaktivitet gjennom ordinært utslippsvann fra AF Miljøbase i 2014. Data fra NORM 

notatet i Vedlegg 8.5. 

Utslipp AFMBV 2014 

Vannmengde (m3) 166 340 ± 16 634 
 

Radionuklide Aktivitet (mBq/liter) Utslipp (MBq) Utslippsgrense (MBq) 

Ra-226 3,6 ± 1,0 0,6 ± 0,2 1,8 

Ra-228 3,6 ± 1,0 0,6 ± 0,2 2,0 

Pb-210 7,5 ± 7,4 1,2 ± 1,2 3,5 

 

 

Tabell 15: Resultater for måling av Ra-226, Ra-228 og Pb-210 i krabbeprøver fra Mettenes, Eikanesholmen og 

Raunes i 2014. Data fra NORM notatet i Vedlegg 8.5. Analysene er utført av IAF-Radioökologie GmbH (ISO 17 

025 akkreditert). Kopi av analyserapportene er samlet i Vedlegg 8.7. fv – fersk vekt. 

Nuklide Enhet Mettenes Eikanesholmen Raunes 

  klokjøtt innmat klokjøtt innmat klokjøtt innmat 

Ra-226 Bq/kg fv < 0,4 < 0,4 < 0,3 < 0,5 < 0,3 < 0,3 

Ra-228 Bq/kg fv < 0,25 0,3 ± 0,2 < 0,25 < 0,3 < 0,2 < 0,25 

Pb-210 Bq/kg fv < 0,6 < 0,6 1,5 ± 0,7 1,2 ± 0,7 < 0,4 1,4 ± 0,7 
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6. Oppsummering og konklusjon 

 

AF Miljøbase Vats i Rogaland er et industrianlegg som er konstruert for oppdeling og resirkulering av 

utrangerte offshore installasjoner. Det utføres miljøovervåking ved anlegget for å kontrollere at 

bedriftens driftsmessige utslipp innfrir kravene som er gitt i tillatelsen til virksomhet etter 

forurensningsloven. NIVA har i perioden 2009 – 2014 utført denne overvåkingen ved AF Miljøbase 

Vats, og resultatene har hvert år blitt rapportert til oppdragsgiver og videre til miljømyndighetene.  

Analyser av vannprøver fra bedriftens vannrenseanlegg (RO vann) viste at anleggets årlige utslipp til 

sjø i 2014 var gjennomgående lavere enn kravene gitt i utslippstillatelsen. Analysene ble gjort med 

fem kvartalsvise vannprøver (også siste kvartalsprøve fra 2013 er med i denne rapporteringen). 

Resultatene viste generelt at noen enkeltkomponenter varierte en god del gjennom året, særlig gjaldt 

dette for sink som i en av de fem kvartalsprøvene lå over grenseverdien satt i utslippstillatelsen. 

Analysene påviste flere prioriterte stoffer i utslippsvannet fra renseanlegget, de viktigste av disse var 

oktylfenol, PFOS og klorerte parafiner. Tatt i betraktning av utslippets fortynning i sjøresipienten 

vurderes det imidlertid som lite sannsynlig at disse utslippene har hatt miljømessig betydning for 

vannforekomsten, men disse komponentene bør likevel vies en særlig oppmerksomhet i det videre 

overvåkingsprogrammet med sikte på å avklare kildene og om mulig redusere utslippene. Det er her 

relevant å påpeke at de veiledende vurderingskriteriene for PFOS sannsynligvis vil bli betydelig 

skjerpet i løpet av 2015. 

Kaiområdene ved Miljøbasen er dekket av asfalt og en underliggende membran som skal beskytte 

grunnen mot forurensing. Vannprøver fra fire ulike grunnvannsbrønner på kaidekket ble analysert. 

Påvisning av meget lave konsentrasjoner av metaller og olje i disse prøvene indikerte at membranen 

fungerer etter hensikten. 

Blåskjell og krabber fra fjordområdet utenfor AF Miljøbase ble innsamlet for undersøkelse av en rekke 

tungmetaller og organiske miljøgifter (PCB, PAH og pesticider). Analyseresultatene for både blåskjell 

og krabber viste gjennomgående lave nivåer av de målte miljøgiftene (tilsvarende tilstandsklasse II 

eller lavere). Målingene lå i innenfor hva som er normalt for vestnorske fjorder. Konsentrasjonen av 

kadmium i både krabbeklør og krabbeinnmat fra samtlige stasjoner lå litt høyere enn ved tidligere 

analyser, men disse verdiene var likevel lavere enn det som er typisk for krabber langs norskekysten. 

Den mulige svake tendensen til økte kvikksølvverdier i blåskjellprøvene fra 2013 ble ikke bekreftet i 

prøvene fra 2014. 

Målinger av NORM (naturlig forekommende radioaktive materialer) i vannprøver fra renseanlegget og 

i krabbeprøver fra tre lokaliteter i Vatsfjorden og Yrkjefjorden ble vurdert av en ekstern ekspert på 

strålevern. NORM dataene viste gjennomgående lave verdier. Det samlede NORM utslippet i vann fra 

renseanlegget vannet lå innenfor utslippstillatelsen og NORM måleverdiene i krabbe lå innenfor hva 

som kan anses som typiske bakgrunnsverdier for vestnorske fjorder. 

NIVAs miljøovervåking ved AF Miljøbase Vats viser at virksomhetens utslipp til sjø i 2014 var 

innenfor gjeldende utslippstillatelse og uten nevneverdig betydning for forurensningstilstanden i 

fjordmiljøet utenfor basen.  
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8.1 Analyserapporter for vannprøver fra renseanlegg 
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8.2 Analyseresultater av vannprøver fra grunnvannsbrønner 
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8.3 Analyseresultater av blåskjellprøver 

 

Rekvisisjonsnr      : 2014-00949  M ottatt dato : 20140513 Godkjent av  : KBA Godkjent dato: 20140724

Prosjektnr          : O 13440ZBA

Kunde/Stikkord      : AFDO

Kontaktp./Saksbeh.  : TMJ

Analysevariabel TTS/% EF Fett% EF As/M S-B Ba/M S-B Cd/M S-B Co/M S-B Cr/ICP-B Cu/M S-B Hg-B EF

Enhet       ==> % % m g/kg m g/kg m g/kg m g/kg m g/kg m g/kg m g/kg

M etode      ==> TESTNO NS 4764 AM 374.20NS EN ISO 17294-2EN ISO 11885, m od.NS EN ISO 17294-2NS EN ISO 17294-2NS EN ISO 17294-2NS EN ISO 17294-2NS-EN ISO 12846

PrNr PrDato M erking Prøvetype

1 ! 20140404 Vats St.1 biosk 2014-00949 14 1.5 2.7 <0.2 * 0.22 0.071 <0.03 0.85 0.032

2  20140404 Vats St.2 biosk 2014-00949 15 1.4 2.4 0.2 0.19 0.11 <0.03 0.92 0.036

3  20140404 Vats St.3 biosk 2014-00949 13 1.4 2.1 0.2 0.16 0.098 <0.03 0.74 0.032

4  20140404 Vats St.4 biosk 2014-00949 13 1.3 2.0 0.5 0.14 0.12 0.069 0.78 0.026

5  20140404 Vats St.5 biosk 2014-00949 13 1.3 2.3 <0.2 * 0.16 0.11 <0.03 0.73 0.030

Analysevariabel M o/M S-B Ni/M S-B Pb/M S-B V/M S-B Zn/M S-B CB28-B EF CB52-B EF CB101-B EF CB118-B EF CB153-B EF

Enhet       ==> m g/kg m g/kg m g/kg m g/kg m g/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg

M etode      ==> EN ISO 11885, m od. *NS EN ISO 17294-2NS EN ISO 17294-2EN ISO 17294-2-E29 *NS EN ISO 17294-2 AM 374.23 AM 374.23 AM 374.23 AM 374.23 AM 374.23

PrNr PrDato M erking Prøvetype

1 ! 20140404 Vats St.1 biosk <0.2 * <0.04 0.17 <0.2 * 21 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.12

2  20140404 Vats St.2 biosk <0.2 * <0.04 0.19 <0.2 * 20 <0.05 0.061 <0.05 <0.05 0.14

3  20140404 Vats St.3 biosk <0.2 * <0.04 0.13 <0.2 * 14 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.13

4  20140404 Vats St.4 biosk <0.2 * <0.04 0.77 0.30 17 <0.05 <0.05 0.058 0.066 0.19

5  20140404 Vats St.5 biosk <0.2 * <0.04 0.14 <0.2 * 16 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.10

Analysevariabel CB138-B EF CB180-B EF SPCB 7 DDEPP-B EF TDEPP-B EF DDTPP-B EF NAP-B EF ACNLE-B EF ACNE-B EF FLE-B EF

Enhet       ==> µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg

M etode      ==> AM 374.23 AM 374.23 Beregnet AM 374.23 AM 374.23 AM 374.23 AM 374.21 AM 374.21 AM 374.21 AM 374.21

PrNr PrDato M erking Prøvetype

1 ! 20140404 Vats St.1 biosk 0.11 <0.05 <0.48 0.23 <0.1 <0.2 1.4 <0.5 <0.5 <0.5

2  20140404 Vats St.2 biosk 0.14 <0.05 <0.541 0.64 0.11 <0.2 1.5 <0.5 <0.5 <0.5

3  20140404 Vats St.3 biosk 0.13 <0.05 <0.51 0.24 <0.1 <0.2 1.2 <0.5 <0.5 <0.5

4  20140404 Vats St.4 biosk 0.17 <0.05 <0.634 0.21 <0.1 <0.2 1.4 <0.5 <0.5 <0.5

5  20140404 Vats St.5 biosk 0.10 <0.05 <0.45 0.23 <0.1 <0.2 1.6 <0.5 <0.5 <0.5

Analysevariabel PA-B EF ANT-B EF FLU-B EF PYR-B EF BAA-B EF CHRTR-B EF BBJF-B EF BKF-B EF BAP-B EF ICDP-B EF

Enhet       ==> µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg

M etode      ==> AM 374.21 AM 374.21 AM 374.21 AM 374.21 AM 374.21 AM 374.21 AM 374.21 AM 374.21 AM 374.21 AM 374.21

PrNr PrDato M erking Prøvetype

1 ! 20140404 Vats St.1 biosk 0.86 <0.5 1.9 0.93 <0.5 1.6 0.69 0.57 <0.5 <0.5

2  20140404 Vats St.2 biosk 0.91 <0.5 1.6 0.90 <0.5 2.0 1.1 0.64 <0.5 <0.5

3  20140404 Vats St.3 biosk <0.5 <0.5 2.3 1.2 <0.5 1.4 0.85 <0.5 <0.5 <0.5

4  20140404 Vats St.4 biosk 0.56 <0.5 1.5 1.1 <0.5 1.0 0.75 <0.5 <0.5 <0.5

5  20140404 Vats St.5 biosk <0.5 <0.5 1.4 0.78 <0.5 1.1 0.77 0.55 <0.5 <0.5

Rekvisisjonsnr      : 2014-00949  M ottatt dato : 20140513 Godkjent av  : KBA Godkjent dato: 20140724

Prosjektnr          : O 13440ZBA

Kunde/Stikkord      : AFDO

Kontaktp./Saksbeh.  : TMJ

Analysevariabel DBA3A-B EF BGHIP-B EF Sum  PAH16 Sum  KPAH HCB-B EF HCHA-B EF HCHG-B EF OCS-B EF OCS-B EF QCB-B EF

Enhet       ==> µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg

M etode      ==> AM 374.21 AM 374.21 Beregnet Beregnet AM 374.23* AM 374.23 AM 374.23 AM 374.23 AM 374.23* AM 374.23*

PrNr PrDato M erking Prøvetype

1 ! 20140404 Vats St.1 biosk <0.5 <0.5 <12.45 <6.26 0.052 m m <0.05 <0.03

2  20140404 Vats St.2 biosk <0.5 <0.5 <13.15 <7.24 0.043 m m <0.05 <0.03

3  20140404 Vats St.3 biosk <0.5 <0.5 <12.45 <5.95 0.054 m m <0.05 <0.03

4  20140404 Vats St.4 biosk <0.5 <0.5 <11.31 <5.65 0.054 m m <0.05 <0.03

5  20140404 Vats St.5 biosk <0.5 <0.5 <11.2 <6.02 0.041 m m <0.05 <0.03

* Analysem etoden er ikke akkreditert.

m Analyseresultatet m angler. Se kom m entar nedenfor.

PrNr 1 Oppdraget er utført av Eurofins m : alfa og gam m aHCH rapporteres ikke

Rekv. har væ rt analysert på nytt etter reklam asjon Reklam asjon 7851lukket 18/7-14 TOL

Inform asjon om  analyseusikkerhet finnes på K:\Kvalitet\Godkjente_Dokum enter\Akkreditering\Analysem etoder\Y_Adm inistrative_rutiner\Y3Usikker.doc, eller kan fås ved henvendels til laboratoriet.

Alle analysene er utført akkreditert m ed m indre annet fram går i rapporten.
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8.4 Analyserapport for krabbeprøver 

 

Prøvemerkingen angir følgende stasjon og prøvetype: 

 

 14-2411.1: Raunes – krabbeklo 

 14-2411.2: Raunes – krabbeinnmat 

 14-2411.3: Eikanes – krabbeklo 

 14-2411.4: Eikanes – krabbeinnmat 

 14-2411.5: Mettenes – krabbeklo 

 14-2411.6: Mettenes – krabbeinnmat 
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8.5 Notat med vurdering av NORM analysedata 
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8.6 Analyserapport for NORM analyser av vann fra renseanlegg 
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8.7 Analyserapport for NORM analyser av krabbeprøver 
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8.8 Utslippstillatelse fra Miljødirektoratet 
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