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Det Kongelige Miljøverndepartement v/Mona Aarhus. 
 
 
 
Høringsuttalelse til rapport ” Avvikling av utrangerte offshoreinstallasjoner” TA 
2643 2031. 
Deres ref: 200800436. 
 
 

1. Verken fylkesmenn eller kommuner må håndtere saker som kan få så store 
konsekvenser på helse, miljø og sikkerhet. 

 
2. Første steg i en etablering av slike anlegg må være en konsekvensanalyse som tar for 

seg alle aspekt fra a til å. Dette må utføres av staten og en fullstendig uavhengig 
tredjepart. Kostnaden dekkes av den som søker å etablere seg etter at KA er utført og 
vurdert. 

 
3. Helse, miljø og sikkerhet for omgivelsene må komme foran alt.  

 
4. Å slippe ut tungmetaller og andre farlige stoff til luft og sjø må ikke tillates. 

 
5. En må være særdeles nøye på hvor slike anlegg plasseres. De må ikke etableres inne i 

et fjordsystem med en terskelfjord omgitt av høye fjell. Eller i nærheten av 
drikkevannskilder og lignende som i Vats. 

 
6. Det må stilles krav til inngående kompetanse hos den bedrift som skal drive en slik 

virksomhet. Med det menes en miljøprofil som ikke bare fungerer på papiret, men 
også i virkeligheten. Veien må ikke bli til mens man går. 

 
7. Egenkontroll må ikke tillates, den må utføres av en uavhengig tredjepart med 

inngående kompetanse på de felt som skal kontrolleres. 
 

8. Staten må også være oppdragsgiver for dem som skal overvåke miljøpåvirkningen av 
en slik virksomhet ved prøver etc. over tid. Bedriften betaler til staten kostnaden av 
overvåkningen. 

 
9. En må også ta hensyn til at når de store kranskipene brukes virvles bunnsedimenter 

rundt i vannmassene slik at sediment prøvene ikke vil vise den virkelige påvirkning. 
 

10. Det må settes av et fond som bedriften setter penger inn på. Som vil stå som en garanti 
for at der er midler til en opprydning hvis et eller flere uhell skulle skje. 

 
11. Verdens beste tilgjengelige teknologi på rensemetoder må forlanges brukt på alle 

utslipp. Og oppgraderes når bedre metoder finnes tilgjengelig. 
 

12.  Det må stilles krav om planer til etterbruk når inngrep av en slik størrelse som i Vats 
tillates. 



 
13. Ansvaret må på bordet og avklarest i klar tekst. Når man har flere aktører i en 

kontrakt, har ansvaret en tendens til å smuldre bort ved uhell. 
 

14. Hvis anlegg som er i drift i dag ikke tilfredsstiller de krav som her er listet opp må 
tiltak som flytting/ avvikling vurderes. 

 
 
 
 
Alle disse punkter som er listet opp er tuftet på vår erfaring med AF Decoms etablering og 
drift Vats. Vi håper at i fremtiden vil de øverste myndigheter gjøre det arbeidet som vi 
privatpersoner har gjort i AF saken. Det burde vel vært en selvfølge? 
 
 
Med vennlig hilsen 
Ståle Jøtne 
5578 Nedre Vats. 


