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Steinsvik kjøper arena-navn
Fra lørdag blir Sysco
Arena til Steinsvik Arena.
Gunnar Johan Sortland
gunnar.johan.sortland@h-avis.no

VIL SKAPE AKTIVITET: Bjørnar Apeland og Steinsvik kjøper navnet
til storhallen i Tysvær. Arkivfoto: Marius Amdal Haugen

TYSVÆR: Steinsvik Group
kjøper hallnavnet og fra lørdag
blir den hetende Steinsvik
Arena, skriver Tysvær Bygdeblad.
– Vi ønsker å markere oss
som en lokalbedrift, og har

som mål sammen med eierne,
å skape aktivitet i storhallen,
sier Bjørnar Apeland i Steinsvik Group til bygdebladet.
Arenaen het først Tysvær
Arena, før Sysco overtok navnet.
Apeland sier at de ble kontaktet av kommunen og at de
umiddelbart tente på ideen.
– Etter et par møter var dette
noe vi ville være med på.

Steinsvik betyr mye for nærområdet og nærområdet betyr
mye for oss. Så å være med å
sponse hallen gjennom et
navnkjøp, ser vi på som vinnvinn, sier Apeland til avisen.

Tilsyn viste svikt
i kontrollrutiner
TUNGT ARBEID: Ved miljøbasen i Vats demonteres og gjenvinnes oljeinstallasjoner. Bildet er fra 2015.ArkivFOTO: Jan Kåre Ness

Miljødirektoratet
mener AF Offshore
Decom i Vats ikke har
gode nok rutiner for å
oppdage utslipp.
Einar Tho

einar.tho@h-avis.no

VINDAFJORD: Ved AF Offshore
Decom Miljøbase Vats demonteres og gjenvinnes utrangerte
olje- og gassinstallasjoner. Med
dette arbeidet følger en rekke
miljøutfordringer og virksomheten er dermed underlagt
krav og kontroll. 7. desember
var Miljødirektoratet på inspeksjon på anlegget på Raunes
i Nedre Vats.
Da ble det avdekket fire avvik; ting som ikke var som de
skulle etter lovmessige krav.
Dette gikk på systemer og rutiner:
■■ Virksomhetens måleprogram
for utslipp til vann
er utilstrekkelig for
korttidsgrenser.
■■ Virksomhetens kontroll
med vannmengdemåling er
mangelfull.
■■ Virksomhetens rutiner for
avfallsregnskap, vurdering og

formidling av opplysninger
om avfall er mangelfull.
■■ Virksomhetens
miljørisikovurdering av
mulige kilder til utslipp av
PFAS, og tiltak for å redusere
disse, har mangler.

AF Offshore Decom pålegges
å rette opp i dette snarest. De
har fått frist til 2. mars med å
dokumentere at avvikene er
rettet.
Når det gjelder utslipp til
vann, mener direktoratet at
virksomheten har god nok kontroll på langtidsutslipp, men
ikke over mer kortvarige utslipp.
For måling av vannmengde,
påpekes det at vannmengdemåleren ikke er kalibrert og at
man derfor ikke kan være sikker på at målingene er korrekte.

Farlig stoff
Det tredje avviket gjelder hva
bedriften opplyser når de leverer avfall videre, og at de sørger
for at mottakeren kan ta imot
slikt avfall.
Stikkprøver viste at det kan
ha blitt levert farlig avfall som
ordinært avfall.

Miljødirektoratet
påpeker
også noen andre rutinemangler
på dette punktet.
Avvik fire, som gjelder perfluorerte stoffer (PFAS), handler om at AF må bli bedre på rutiner for å hindre utslipp av disse stoffene som kan være svært
miljø- og helsefarlige. PFAS
brytes også ned særdeles seint;
utslipp blir i næringskjeden
lenge. Stoffene er blant annet
brukt i brannskum og impregnering.
AF Offshore Decom skal selv
ha rapportert at de hadde slike
utslipp i 2016. Her krever direktoratet blant annet bedre dokumentasjon på risikovurderinger.
Opphoggingsvirksomheten
ved Vatsfjorden er omstridt.
Det har vært en langvarig konflikt med deler av lokalmiljøet
som mener miljøkonsekvensene fra driften er for store. Andre
deler av lokalbefolkningen
støtter virksomheten og arbeidsplassene.

Bestrider to avvik
Sjefingeniør Håkon E. Larsen i
Miljødirektoratet opplyser at

inspeksjonen var en del av det
planlagte tilsynet, men bedriften var ikke varslet på forhånd.
AF Decom Offshore har kommentert to av avvikene overfor
direktoratet:
De mener måleprogrammet
for utslipp til vann bruker metoden som best identifiserer
det reelle utslippet, og at de har
fått gode tilbakemeldinger på
dette tidligere.
Bedriften ber derfor om at
dette registreres som et avvik,
men som en noe mildere anmerkning.
Når det gjelder vannmengdemåleren, opplyser AF Decom at
den ikke kan kalibreres uten å
demonteres og sendes til utlandet, og at leverandøren ikke anbefaler dette.
De foreslår at de heller gjennomfører jevnlige simuleringer
og andre internkontrolltiltak
for å sikre at målingene er så
riktige som mulig.
Derfor ber de også om at dette avviket nedjusteres til en anmerkning.
De to siste avvikene jobber
bedriften for å rette opp, og vil
gi tilbakemelding om dette

innen fristen 2. mars, skrives
det i brevet til direktoratet.

– Konkurransefortrinn
Odd Magne Grøntvedt er prosjektdirektør i AF Offshore Decom. Han sier i en epost til Haugesunds Avis at strenge miljøkrav fra norske myndigheter er
et konkurransefortrinn for deres virksomhet i Norge.
– Strenge krav krever at AF
hele tiden utvikler ny teknologi
og trygge, effektive metoder.
Våre kunder er opptatt av at resirkuleringen skjer i trygge
rammer, og gjennom myndighetenes krav og oppfølging og
overvåkning ligger vi langt
fremme på dette i Norge. Vår
tillatelse fra Miljødirektoratet
er gitt på basis av vår kompetanse og våre strenge rutiner og
prosedyrer. Tilsyn som dette og
tilbakemeldinger gjør at vi hele
tiden kan forbedre oss og fortsatt være ledende på dette område. Vi har en faglig diskusjon
med Miljødirektoratet etter deres tilsyn i desember og vi vil gi
direktoratet svar på konkrete
tiltak vi allerede har iverksatt
og vil iverksette innen fristen.

