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JAKBO HATTELAND RESOURCES AS- SKRIFTLIG
REDEGJ0RELSE FOR SIKRING AV BEVIS.
INNLEDNING
Pa forespe~rsel fra Jakob Hatteland Resources AS den 12.3.2012 ble Advokatfirma Vik Vestly
AS v/ undertegnede bedt om a bista i forbindelse med sikring av mulig bevis for
kvikkse~lvforurensede swvmasser i lokaler tillwrende Raunes Fiskefarm pa Raunes i
Vindafjord kommune.
Oppdraget var konkretisert til a vrere tilstede under det arbeid som ble foretatt for innhenting
av antatt bevismateriale herunder a beskrive den konkrete fremgangsmate som ble benyttet
under prosessen.
Formalet med var bistand var a sikre notoritet over fremgangsmaten samt bevitne de enkelte
deler av det arbeidet som ble utfe~rt.

BAKGRUNN FOR OPPDRAGET
Den bakenforliggende arsak til gjennomfuringen av oppdraget relaterer seg til en langvarig
uenighet mellom Raunes Fiskefarm AS og AF Decom Offshore AS (AF Decom) knyttet til
skadevirkninger for Raunes Fiskefarm AS sitt anlegg pa Raunes i forbindelse med AF Decom
sin etablering av anlegg for opphuggingldemontering av offshoreinstallasjoner i samme
omrade. Tvisten mellom de to bedrifter har vrert gjenstand for behandling i tingrett - og
lagmannsrett, og det er sa vidt en forstar ogsa anket til H0yesterett.
I tillegg er den bakenforliggende arsak til oppdraget at det er pavist srerskilt ooye
konsentrasjonen av kvikkse~lv i en ste~vpmve innhentet i samme lokale, og hvor
konsentrasjonen er av en slik ste~rrelse at det vil kunne ha betydning for nrermilje~et utover
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tvisten partene i mellom. Av den grunn har Jakob Hatteland Resources AS involvert seg i
saken da denne selskapsgruppen er en st0rre nreringsakter i omradet med mange ansatte
bosatte i nreromradet til Raunes.

GJENNOMF0RING AV OPPDRAGET
Raunes Fiskefarm AS og AF Decom er naboer til hverandres anlegg pa Raunes i Vindafjord
kommune. Vedlagt :fulger som bilag l 2 bilder hentet fra http://www.fonnakart.no som viser
anleggenes plassering. Videre er det i vedlegg 2 inntatt 2 skisser som viser utvendige - og
innvendige mal pa deler av bygget til Raunes Fiskefarm.
Avstand i luftlinje fra AF Decom sitt kaiomrade til Raunes Fiskefarm sitt anlegg er om lag
180 meter.
Undertegnede matte mandag 12.3.12 kl. 13.00 klient og representant for SLab AS. Pb. 753 ,
5404 Stord, org. nr. 986 476 784, Oddmund Emmerhoffved Hatteland Gruppens hovedkontor
i Nedre Vats.
SLab As var engasjert av Jakob Hatteland Resources AS til a foresta innsamling av
stevmateriale m.v. igjen skulle sendes til analyse. Pa forespersel opplyste Emmerhoff at hans
arbeidsgiver var akkreditert etter NS- EN ISOIIEC 1725.
Fer pmvetakingen ble igangsatt tok undertegnede kontakt med AF Decom Offshore AS ved
hhv. Eivind Skeie og Bernt Hildisch hvor begge ble forespurt om det var enskelig for AF
Decom a vrere til stede under pmvetakingen. Pa tlf. ble det opplyst fra AF Decom at de ikke
ensket dette, og dette ble fulgt opp fra advokatfmna Schjedt AS sin side ved at det ble sendt e.
e-post til undertegnede fra advokat Vidar Stremme. Kopi av denne e-post er vedlagt denne
redegjerelse som bilag 2.
Undertegnede kjerte ca kl. 14.00 til Raunes Fiskefarm sine lokaler pa Raunes. Til stede under
pmvetakingen var ogsa Elling Fmland som er ansatt hos Jakob Hatteland Resources AS . Fer
pmvetakingen ble det utdelt vemeutstyr i form av "svenskesko", engangskjeledress, munnbind
og engangshansker.
Alle tre deltakeme under pmvetakingen hadde slikt utstyr. Fer pmvetakingen ble det avklart at
det skulle innhentes en referansepmve (0-pmve) til sammenligning. Pga manglende egnede
lokaliteter i nreromradet ble det besluttet at denne ble innsamlet i ettertid av Oddmund
Emmerhoff. Det skulle da benyttes en annen stevsuger enn den som ble benyttet ved
innsamling pa Raunes.
Det ble benyttet en nyinnkjept swvsuger av type Miele Black Pearl 5000, samt nye
stevsugerposer tilpasset stevsugeren. Det vises til illustrasjoner inntatt i vedlegg 4 hvor dette
er dokumentert.
SLab v/ Oddmund Emmerhoff gikk deretter i gang med innsamling av materiale.
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BESKRIVELSE AV INNSAMLINGSSTED OG INNSAMLING
Innsamling av materiale ble foretatt pa apent loft i produksjonslokalet til Raunes Fiskefarm.
Jeg viser til bildemappen i vedlegg 4 som viser innsamlingsstedet. Innsamling ble foretatt ved
bruk av st0vsuger og nyapnet st0vsugerpose. I vedlegg nr. 2 er det inntatt en enkel skisse som
innsamlingspunkter og arealer. Dette ble oppmalt ved bruk av metermal pa stedet.
Det ble totalt samlet inn om lag 125 gram materiale. Jeg viser til bilder som viser veiing av
mengde innsamlet materiale.
Det innsamlede materiale ble fordelt i fire mindre pmver. 2 pmver ble overfurt til sma
plastflasker. To pmver ble lagt i egnede plastposer med en ytre pose til beskyttelse.
Plastflaskene ble pakket ned av Oddmund Emmerhoff fra SLab AS og medtatt for videre
analyse. 1 pmve i plastpose ble beholdt av Jakob Hatteland Resources AS v/ Elling Fmland.
En pmve i plastpose ble beholdt av undertegnede og er p.t. lagret i bankboks.
Innsamlingen ble avsluttet kl. 15.15.

Med vennlig hilsen
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Sturla Vik-Vestly
Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Vidar Str0mme I Schj0dt [vidar.stroemme@schjodt.no]
12. mars 2012 14:23
'post@vikvestly.no'
'Bengt Hildisch'
Raunes- AF

Advokat Vik Vestly
Undertegnede har nettopp fatt en telefonhenvendelse fra dir. Bengt Hildisch i AF Decom. Etter hva vi forstar skal De, med
mulige medhjelpere, foreta pmver ved Raunes Fiskefarm - etter det opplyste om en halv times tid. Hildisch ble forespurt
om AF Decom ville medvirke til det. Hva slags pmvetaking det dreier seg om vet vi ikke noe mermere om. Etter det vi
kjenner til, er milj0overvakning er noksa grundig prosess med krav til bade prosedyrer og grunnlag mv.
Vi vet ikke noe ncermere om hva sam er formalet med dette, men synes ikke vi kan trekkes inn i dette pa slike premisser. Jeg
skriver denne eposten slik at dette i ettertid ikke skal utlegges overfor omverdenen pa en mate sam det ikke er grunnlag for.
Med vennlig hilsen

SCHJ0DT
Vidar Stmmme
Advokat

vidar.stromme@schjodt. no http://www. schjodt. no
Advokatfirmaet Schj0dt DA, Dronning Maudsgt. 11. Postboks 2444 Solli. 0201 Oslo
Tel: +47 22 01 88 00 Fax: +47 22 83 17 12 Oir: +47 23 01 15 31 Mob: +47 905 78 149

rJl tenk pa milj0et f0r denne e-posten skrives ut

a

Denne meddelelsen kan innehotde mformasjon som er konfidens1ef/ og!eller tmderlagt fovbestemt taushetspfikt Kun den tiitenkte adressat har adgang til lese
elfer videreformidfe denne e-posten el/er ti/hiiJrende ved/egg. Dersom De ikke er den tiltenkte mottaker. vennligst kontakt avsender pre-post. s/ett denne e-posten
med vedtegg og 0de/egg samtiige utskrifter og kopier av den
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4.
ILLUSTRASJONSMAPPE
Alle bilder er tatt av advokat Sturla Vik-Vestly pa Raunes den 12.3.12 mellom kl. 14.00 og kl.
15.15

Bilde nr. 1. Bildet viser forberedelse
til pmvetaking

Bilde nr. 2. Bildet viser
utpakking av st0Vsugerslange
til bruk ved innsamlingen.
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Bilde nr. 3. Bildet viser ny
stmrsuger i uapnet palming

Bilde nr. 4. Bildet viser deler av
«loftet» i produksjonslokalet til
Raunes Fiskefarm. Det omrade
som er lengst bort (med blae
kanner) er et av flere omrader
som ble st0vsuget. Bildet er tatt
fra den m0neveggen som vender
mot AF Decom sitt anlegg.

Bilde nr. 5. Bildet viser
montering av stmrsuger.
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Bilde nr. 6. Bildet viser
bortrydding av l0se effekter f0r
st0vsuging mot den delene av
loftet som vender mot sj0en.

Bilde nr. 7. Iverksetting av
st0vsuging.

Bilde nr. 8. Vi ser at det samles
inn materiale.
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Bilde nr. 9

Bilde nr. 10. Bildet viser fortsatt
innsamling. I nwnet og langs
veggen ser vi apningene (spalter)
hvor det er luftinnstmmning til
lokalet.

Bilde nr. 11. Bildet viser et
nrerbilde av luftespalter i m0net
som vender mot AF Decom sitt
anlegg.
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Bilde nr. 12. Viser innsamling.

Bilde nr. 13. Viser innsamling i
metallstag langs langvegg mot
SJ0en.

Bilde nr. 14. Viser pabegynt
innsamling i det areal som vistes
pa bilde nr. 4 ovenfor.
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Bilde nr. 15. Bildet viser areal
som ikke er st0Vsuget. De svarte
flekkene pa gulvet er blader og
annet organisk materiale fra
vegetasjon som antas a ha
kommet inn i lokalene via
spaltene pa m.0neveggen.

Bilde nr. 16. Bildet viser
klargj.0ring av kalibrert
laboratorievekt.

Bilde nr. 17. Bildet viser veiing
av tom st0Vsugerpose. V ekt er
56,198 gram.
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Bilde nr. 18. Bildet viser den
posen som ble benyttet til
innsamling. Posen ble veid av
SLab AS til 55,952 gram i tom
tilstand f0r bruk.

Bilde nr. 18. Bildet viser tom
plastpose til bruk ved veiing.
Posen veier 10,769 gram.

Bilde nr. 19. Bildet viser veiing
av st0Vsugerpose som er lagt inn i
plastposen som vist pa bilde nr.
18. F0r veiing ble vekten nullstilt
slik at den na viser nettovekt uten
plastpose (kun st0vsugerpose ml
innhold). Samlet vekt er 175,136
gram. Fratrukket vekt av
st0vsugerposen pa 55,952 gram er
netto vekt av innsamlet materiale
119,438 gram.
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Bilde nr. 20. Bildet viser bruk av
saks for a apne posen. Vi ser at
det er den posen som veier om lag
55 gram ved at det viser noe av
dette tallet pa posen.

Bilde nr. 21 . Pose i apnet tilstand.

Bilde nr. 22. Bildet viser
t0mming av innhold fra
st0Vsugerposen til plastpose pa
laboratorievekten.
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Bilde nr. 23 . Bildet viser
fordeling av innsamlet materiale
pa to plastposer i like deler.

Bilde nr. 24. Bildet viser veiing
av nettoinnhold i plastpose; 30,
166 gram.

Bilde nr. 25. Bildet viser veiing
av nettoinnhold fra den andre
plastposen; 51,210 gram. Res ten
av materialet ble liggende igjen i
st0Vsugerposen ved t0mmingen.
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Bilde nr. 26. Bildet viser
innsamlet materiale overf0rt fra
plastpose til pmvetakingsflaske.
Innholder netto 24.410 gram.

Bilde nr. 27. Bildet viser
innpakking og forsegling av
st0Vsuger/st0Vsugerslange ved
bruk av strips. Begge effekter ble
destruert etter bruk.
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