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Sak; Kværner Stord Demolering sin søknad om ny utslippstillatelse

1)Norges Miljøvernforbund(NMF) krever at KST Demolering sin søknad 
om ny utslippstillatelse også sees i sammenheng med de eksisterende 
nabobedriftene sin totale miljøpåvirkning samt søknaden fra SNG om 
etablering av biogassanlegg på området.Sistnevnte en søknad som går 
via Fylkesmannen og DSB. NMF motsetter seg SNG sine planer pga den
totale belastning fra området vil bli uakseptabel.

2)Direktoratet må opprette kontakt med kopiadressatene og legge 
denne til grunn i sin saksbehandling av KSTD sin søknad.

Det vises til høring av KST Demolering,heretter KSTD. Dette som en del av Kværner 
Stord)KST). Vi takker Direktoratet for utsatt frist for uttale.
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KSTD er en bedrift NMF kjenner godt fra tidligere. Dette via bla befaringer på området 
siste 20 årene samt at kartlegging er gjort av denne og andre bedrifter i området siste 12 
månedene i forbindelse med utvidelse av KST sin aktivitet ved nytt kranspor og mudring 
(via Fylkesmannen,2017) 

Sett i lys av den økte aktiviteten på KSTD sitt anlegg siste 3-5 årene ved flere oppdrag på 
demolering og den utvidelsen det legges opp til på KST, ser NMF at området verftet og 
Eldøyane vil utgjøre en større potensiell miljøeksponering for naboer og natur og miljø enn
tidligere. 

NMF ønsker at direktoratet har dette i mente og at det opprettes kontakt med DSB i fht 
søknaden fra SNG. Det må også opprettes kontakt med Fylkesmannen i 
saksbehandlingen av KSTD sin søknad. Kontakten med nevnte må legges til grunn i 
saksbehandlingen.

PFAS
Det vises til korrespondanse til vår korrespondanse med direktoratet(Ohrvik) på temaet i 
2018. NMF forventer at Direktoratet følger opp KSTD i deres dokumentasjon av egne 
PFAS utslipp. 

NMF vil understreke at det for bedrifter som KSTD er viktig å dokumentere rengjøring av
installasjoner som mottas ved anlegget på Stord. Dette før de kommer til Stord. Den 
oversikten vil gi KSTD en bedre mulighet til å legge til rette for å fange opp de stoffene 
som er igjen i installasjonen når den  kommer til land og forberedes for å taes ned.Disse 
stoffene  er noe av det NMF mener det er mest kritisk å få kontroll på. Inntrykket her er at 
dette er gått under radaren både hos leverandører og direktoratet.

NMF er enig i dokumentasjonskrav via prøver av fiskefilet og vil minne om de nevnte 
verneinteressene i resipientfjorden og understreke betydningen av dette. Vi er kjent med at
det i forbindelse med sprengninger ifht utvidelse av KST sin aktivitet var et 
plasinnsamlingsprogram etablert. NMF har ikke hatt kapasitet til å følge dette opp i fht 
tiltakshaver. NMF krever at direktoratet oppdaterer seg på dette ifht spredning av plast i 
det marine miljøet. Videre vil vi minne om tidligere saker med bedrifter innen demolering 
som direktoratet har vært involvert i (AF Offshore og eksport av kvikksølv til brenning) Et 
forhold som tyder på at direktoratet må styrke sin kompetanse og ressursrtilgang 
proporsjonalt med økning i demoleringsaktivitet.

Skipsopphugging
NMF mener det er positivt at KSTD ønsker se nærmere på denne bransjen der NMF selv 
har en god dialog med Direktoratet sine folk på temaet.(Beate Langset) NMF har tatt til 
orde for at skipshugging adopterer noe av de krav og regler som gjelder ifht demolering via
OSPAR og den aktivitet vi finner fortrinnsvis på Stord,i Vats og og på Lutelandet.

Samvirke med andre bedrifter
Som nevnt innledningsvis er KSTD en av flere titalls bedrifter som tilsammen utgjør en 
betydelig miljømessig belastning på nærmiljøet og også på naturmiljøet til land og sjø via 
utslipp. Både lovlige og utilsiktede. NMF ønsker at direktoratet oppretter kontakt og med 
Fylkesmannen i Hordaland ved M. Nesse vedrørende de søknader som ligger der til 
behandling fra SNG. Dette for å se og evaluere,modellere total eksponering.

Støysonekart
NMF krever at det gjøres en bredere kartlegging enn kartleggingen i 2014 der 
,modellberegning ble lagt til grunn i hovedsak. Videre mener NMF at TS 1442 må 
revideres og skjerpes ifht toleranse. Dette er et område NMF oppfatter at direktoratet er 
ansvarlig for.



Desentralisering av Direktoratet – tungt offshorekontor på Vestlandet
NMF ønsker at direktoratet ved avdelingen og ledelsen oppretter et offshorekontor 
lokalisert på aksen Stavanger – Bergen som har som oppgave følge opp den 
petroleumsrettede saksportefølje direktoratet har. Kontoret bør bemannes ifht de 
prognoser som foreligger for næringen.
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