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Politianmeldelse av Kystverket for brudd på lagringsbestemmelsene for 
metallisk kvikksølv.

Norges Miljøvernforbund anmelder Kystverket for brudd på EUROPAPARLAMENTS- OG 
RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1102/2008 av 22. oktober 2008 om forbod mot eksport av 
metallisk kvikksølv og visse kvikksølvsambindingar og -blandingar, og om trygg lagring av 
metallisk kvikksølv(*), samt  brudd på direktiv 1999/31/EF.

Kvikksølvdeponiet U-864 på Fedje vil bli dårlig sikret, og Kystverket bryter med lov om 
avfallshåndtering, som regulerer alle avfallsdeponier i EU og EØS-land.
Permanent lagring av Kvikksølv skal i følge loven foregå i saltgruver eller dypt inne i harde 
fjellformasjoner, uten kontakt med vann.

Norge er underlagt EU-direktivet (Som også regulerer EØS-land)
EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1102/2008 av 22. oktober 2008 om forbod mot eksport 
av metallisk kvikksølv og visse kvikksølvsambindingar og -blandingar, og om trygg lagring av metallisk kvikksølv(*)

11) For sikre ei lagring som er trygg for menneskehelsa og for miljøet, bør den tryggleiksvurderinga som krevst
for lagring under jorda i medhald av vedtak 2003/33/EF, utfyllast med særlege krav, og bør òg nyttast på
lagring over jorda. Inga form for slutthandsaming bør tillatast før dei særlege krava og godtakingskriteria er
vedtekne. Lagringstilhøva i ei saltgruve eller i harde fjellformasjonar som ligg djupt under jorda og er 
tilpassaslutthandsaming av metallisk kvikksølv, bør særlegvere i samsvar med prinsippa for vern av 
grunnvatnetmot kvikksølv, hindring av utslepp av kvikksølvdamp, hindring av gass- og væskelekkasje til 
omgjevnadene og – når det gjeld permanent lagring – fast innkapsling av avfallet etter deformasjonsprosessen til 
gruvene. Desse kriteria bør leggjast til i vedlegga til direktiv 1999/31/EF når desse vert endra for å gjennomføre denne 
forordninga.

12) Vilkåra for lagring over jorda bør særleg vere i samsvar med prinsippa for reversibel lagring, vern av kvikksølv 
mot atmosfærisk vatn, hindring av lekkasje til jord og hindring av utslepp av kvikksølvdamp. Desse kriteria bør
leggjast til i vedlegga til direktiv 1999/31/EF når dessevert endra for å gjennomføre denne forordninga. Lagring
av metallisk kvikksølv over jorda bør reknast som ei mellombels løysing.
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Den vedtatte tildekkingen av 67 tonn med kvikksølv på sjøbunnen utefor Fedje
kan ikke sammenlignes med de 30 vellykkede prosjektene som er gjennomført i følge Kystverket. 
De andre prosjektene gjelder tildekking av forurenset sjøbunn og ikke over vrak med kompakt 
lagring av metallisk kvikksølv i beholdere, som U-864.

Kvikksølvet ligger pr. i dag kompakt lagret i flasker, og ikke spredt utover sjøbunnen/ et jevnt 
forurenset mudderlag.  Det er sterkt forurensede pletter/hot-spots som skriver seg fra ødelagte 
kvikksølvflasker fra eksplosjonen. (En flaske innholdt ca. 30 kg kvikksølv.) Det er funnet 9 tomme, 
det betyr at nesten 300 kg kvikksølv har unnsluppet under torpederingen, spredd i vannsøylen på vei
ned, og de 9 flaskene som ble ødelagt under eksplosjonen, og som har ført til rusting og utlekking i 
overflaten. Havbunnen er ikke jevnt forurenset.

Alt kvikksølvet kan få plass på ca. 5 m3.
Man kan støpe en beholder på 2x2x1,25 meter. Denne kan lett lages fullstendig
luft- og vanntett. Det vil aldri bli lekkasje fra en slik beholder.
Lagring av store mengder(tusenvis kubikk)  Hg forurenset sediment  kan derimot by på problemer.

Usikkert deponi for farlig avfall
Kvikksølvet er å regne som plassert i et deponi, lukket i flasker. Det er et usikkert deponi, fordi 
beholderne med kvikksølvet vil ruste, og kvikksølvet vil lekke ut i sedimentene.

Selv uten organisk materiale, vil kvikksølvet over tid omdannes til metylkvikksølv, dette skjer også 
uten tilgang til oksygen.

Kystverket sier at et sanddekke som ikke inneholder organisk materiale ikke vil spre kvikksølvet, 
men hva med det organiske materialet som ligger på sjøbunnen allerede, vil ikke dette blande seg 
inn med den “rene sanden” som legges på toppen?

Utlekkingstakt basert på en regnefeil fra NIVA
Regnefeilen i NIVAS rapport i 2005, om at det vil ta 3400 år før kvikksølvet vandrer ut av 
sandlaget, har de selv innrømmet i samme rapport var feil. 
NIVA har gjort disse beregningene basert på et dataprogram som kun tar hensyn til diffusjon 
gjennom sandlaget. Men ved ubåten er det målt sterk bunnstrøm som over tid vil vaske ut 
kvikksølvet. Professor Reibel som har laget dataprogrammet vedgår at under slike strømforhold vil 
tildekking med sand være lite effektivt.

Kan ikke garantere at deponiet holder mot et jordskjelv på 5,5 .
Kystverket kan ikke garantere for at det aldri vil skje et jordskjelv på vestlandskysten på 5,5 eller 
sterkere.  (Det var et skjelv registrert til 5,8 på Helgelandskysten i 1819).      

Kollaps av skrogdelene kan føre til eksplosjon
Kystverket kan ikke garantere for at det ikke vil skje antenning av eksplosiver i vraket ved en 
kollaps av skroget under sand og steinlaget.

Ved en eksplosjon/serieeksplosjon av TNT i skroget, vil det skape en enorm varme, skroget vil 
sprenges opp, og kokende vann iblandet kvikksølv vil stige opp til overflaten og spre seg i 
dampform. Dette vil raskt kunne nå Fedje og forurense øyen med kvikksølv i vanndråper, og vil 
regne ned over Fedje.  Dette er en type akutt forurensing som vil skape en rask spredning i tillegg til
at et tildekkingslag som var ment å beskytte mot utlekking, har blitt brutt opp effektivt.
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Farlig avfall i risikosone
Jordskjelv og eksplosjon er to mulige risiko-scenarier tilknyttet tildekking av U-864.

Norge bryter internasjonal lov om lagring av kvikksølv
Norge bryter internasjonal lovgivning om lagring/deponering av kvikksølv hvis tildekking av U-864
iverksettes.

Norges Miljøvernforbund vil på grunnlaget at Norge bryter EU forordning nr. 1102/2008 av 
22. oktober 2008 om forbod mot eksport av metallisk kvikksølv og visse 
kvikksølvsambindingar og -blandingar, og om trygg lagring av metallisk kvikksølv(*) , samt 
direktiv 1999/31/EF- med planlagt  lagring av metallisk kvikksølv i sjøvann, med risiko for 
kollaps, eksplosjon og spredning, samt jordskjelvrisiko, be om at Kystverket bøtelegges, 
at ansvarlige blir straffet, og at tildekkingsprosjektet stoppes.

                                                                                           
                   (Sign)                                                                 (Sign)                                                        
________________________________________                              ____________________________________________

Kurt Oddekalv                                                                        Anders Løberg

Leder, Norges Miljøvernforbund                                      Saksbehandler Norges Miljøvernforbund

Vedlegg: EU forordning nr. 1102/2008 av 22. oktober 2008
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