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Sak; U-864 - Ubåten ved Fedje inneholdende 67 tonn kvikksølv og 2 tonn 
uranoksyd, og mengder med PCB-olje. - Norges Miljøvernforbund(NMF) ber 
om at ansvaret for å håndtere U-864 nå tas vekk fra Kystverket og 
Samferdselsdepartementet  

Norges Miljøvernforbund(NMF) ber om at ansvaret for å håndtere U-864 

nå taes vekk fra Kystverket og Samferdselsdepartementet og at Regjeringen oppretter 
en ekspertgruppe bestående av marine subsealeverandører, uavhengige utenlandske 

konsulentselskap og ekspertise på ubåtkonstruksjoner for å danne et kvalitetssikret 
beslutningsgrunnlag for heving av vrak og kvikksølv og fjerning av sedimentene. 

Gruppen skal rapportere direkte til SMK.

Bakgrunn
Det er nå passert 16 år siden Kystverket i Horten sine folk ble gitt ansvaret for

å holde i saken om U-864 og finne den beste løsningen for håndteringen av 
vraket.  Pr. dags dato er det ikke lagt i bordet en samlet dokumentasjon som 

gjennom årene er god nok til å fatte en beslutning verken om heving eller tildekking. 

Norges Miljøvernforbund(NMF) er av den oppfatning at Kystverket i Horten 
sine folk har gjort den jobben en kunne forvente av dem gitt deres 

kompetanse og bakgrunn. Denne har slik vi har erfart det gjennom 16 år
ikke vært tilstrekkelig. 

Dette er vel dokumentert av den gjennomgang som er  gjort av saksmateriale som er 

produsert der mangelfulle utredninger og manglende innsikt i metoder, manglende 
forståelse for metoder og de marine leverandørmiljøene, er gjennomgående. Videre er 

det også brukt eksterne konsulentselskaper med betydelige mangel på faglig bakgrunn 
til å kvalitetssikre utredninger.
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En politisk salgbar løsning på U-864 krever fjerning av kvikksølvet. Det er en lite 

tenkbar og farbar vei å legge til rette for å ta en tildekkingsavgjørelse iløpet av våren 
2019 med det materialet som Kystverket og Samferdselsdepartementet sitter på i dag. 

Det vil skape en politisk situasjon på Vestlandet og etterhvert i våre naboland i 
Nordsjøen som vil ta veldig mye av sittende regjerings tid. Det er heller ikke ett 

argument at kostnadene til håndtering av U-864 vil kunne overstige uakseptable nivåer.

Vi observerer også at i forbindelse med bestilling av nye utredninger på teknologi for 
miljøhåndtering, bruker Kystverket konsulentselskap som tidligere er engasjert i U-864-

saken, og utvalgt i prosjektledelsen er Sea Mar, som er deleid av DOF, som tidligere har 
jobbet med U-864.

Dette er i strid med forutsetningene for ny uavhengig utredning. Vi ser også sterkt kritisk
på at en personer uten kompetanse på praktiske subseaoperasjoner skal lede 
prosjektet.

Ekspertgruppe spisser løsningene
NMF anser det som fullgodt sannsynlig at gitt at en tillater den rette ekspertise adgang 
til å kommunisere sine løsninger så vil det være mulig å få i bordet sikre løsninger for 

heving av ubåtvraket.

Norges Miljøvernforbund(NMF) ber om at ansvaret for å håndtere U-864 nå taes 
vekk fra Kystverket og Samferdselsdepartementet og at Regjeringen oppretter en 
ekspertgruppe bestående av marine subsea leverandører, uavhengige 
utenlandske konsulentselskap og ekspertise på ubåtkonstruksjoner for å danne et
kvalitetssikret beslutningsgrunnlag for heving av vrak og kvikksølv og fjerning av 
sedimentene. Gruppen skal rapportere direkte til SMK.
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