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Rådmannens forslag til vedtak:
Saka blir tatt til orientering.

SAKSFRAMSTILLING
Sammendrag av saken:
Karmsundet er forureina av gamle synder, og delvis av noverande utslepp. Det er difor gitt
kosthaldsrestriksjonar for skjel og krabbe av Mattilsynet. Den førre vurderinga til Mattilsynet er
frå 2005.
Ei av utfordringane med miljøgifter er at dei brytast ned svært langsamt. Dette gjer at utslepp
som for lengst er stoppa framleis utgjer eit problem, og vil vere ei utfordring i lang tid framover.
Betre kunnskap om miljøgifter gjer at lovverket er skjerpa inn. Det er strenge krav til kva som kan
sleppast ut til sjø, vatn og luft. Alle verksemder med utslepp skal ha forureiningsløyve frå
Miljødirektoratet eller Fylkesmannen. I nye løyve er det stilt krav til miljøovervaking, der kvar
verksemd må undersøke korleis deira utslepp påverkar miljøet, og rapportere dette til rett
forureiningsmynde.
Hydro og DuPont har krav om miljøovervaking, og må utarbeide ein tilstandsrapport kvart
tredje år. Undersøkingar gjort av Hydro syner at det er ein nedgang i miljøgifter i Karmsundet,
men at det framleis er stader kor sedimenta er tydleg forureina. Rapporten frå 2017 syner at
sediment og blåskjel ved Høyevarde framleis er forureina. DuPont si undersøking av område
utanfor deira verksemd gir ikkje utslag på tungmetall, men her er det ikkje undersøkt for andre
miljøgifter.
Det kan konkluderast med at forureiningssituasjonen i Karmsundet stadig blir betre. Det er
likevel vanskeleg å sei kor mykje betre tilstanden er når det ikkje er tilstrekkeleg datagrunnlag og
undersøkingar. Mattilsynet seie at dei ikkje har midlar til å undersøke Karmsundet for
miljøgifter, og følgjeleg gjere ein ny vurdering av kosthaldsrådet.

Fakta/saksopplysningar:
Bakgrunn for saken
Kommunestyrerepresentantane Nils Wergeland Krogh (MDG) og Trygve Hagland (KL) har
etterspurt informasjon om tilstanden til Karmsundet, høvesvis med omsyn på
kosthaldsrestriksjonar frå Mattilsynet og Hydro sine tidlegare målingar samanlikna med
noverande utslepp.
Saka tar for seg følgjande:
- Generell innføring i miljøgifter
- Hydro og DuPont sine utslepp
- Relevante tilstandsrapportar
- Kosthaldsrestriksjon

Innleiing
Karmsundet har i dag kosthaldsrestriksjonar for skjel og krabbe som følgje av høge
konsentrasjonar av PAH og PCB (forklart nedanfor). Den førre vurderinga til Mattilsynet var i

2005, og utsleppa har endra seg sidan den gong. Dette blant anna ved at Hydro sitt gamle anlegg
er avslutta, og følgjeleg at utsleppa av PAH til Karmsundet er redusert. Vidare er reglane for
utslepp blitt stramma inn i lov, og krav frå Miljødirektoratet og Fylkesmannen er blitt strengare
med tanke på på kva som kan sleppast ut og på overvaking av noverande og tidlegare utslepp.
Miljøgifter
Karmsundet er forureina av gamle synder, sjølv om det òg i dag er utslepp av det som kan
definerast som miljøgifter. Forskjellen frå tidlegare er at dagens utslepp i hovudsak er regulert
gjennom utsleppsløyve. Andre utslepp er i enten ulovlege eller regulert i anna lovverk.
Miljøgifter har nokre definerte eigenskapar som er at dei er:
- Organiske – Organiske sambindingar vil i hovudsak binde seg til sediment/jord eller bli
tatt opp av dyr og andre organismar, framfor å vere i dei frie vassmassane. Nokre
miljøgiftar er ikkje organiske, som til dømes uorganiske tungmetall som bly.
- Presistente - Presistent tyder i denne samanheng at dei er lite nedbrytbare og har lang
«levetid». Generelt brytast dei ned fortare i organismar enn i sediment.
- Bioakkumulerande – Dei akkumulerer seg opp i organismane, fordi inntaket er raskare enn
nedbryting. Nokre miljøgifter kan òg gå inn i næringskjeda, kor konsentrasjonane aukar
oppover i næringskjeda (sjå figur). Dei kan òg overførast til neste generasjon frå mor til
barn.
- Giftige – Dei negative effektane ved eksponering blir som regel ikkje oppdaga før etter
lang tid eller i neste generasjon. Miljøgifter medfører blant anna utvikling av kreft,
nedsett reproduksjonsevne, nerveskader eller endringar av stoffskifte.

Figur 1 – Biomagnifisering – Ein oppkonsentrering av miljøgifter i næringskjeda kallast for biomaginsiering. Ofte vil ein
ikkje oppdage forureininga før ein ser skade på dyr i toppen av næringskjeda. Då har forureininga som regel vore i lang tid
og skadane er vanskeleg å reparere | Kjelde: Miljødirektoratet/Miljøstatus.

Nokre relevante miljøgifter for Karmsundet:

Polyaromatiske hydrokarbon (PAH)- Utsleppet frå Hydro var i hovudsak PAH. Desse blir danna av
ufullstendig forbrenning av organisk materiale, og er vanleg å finne på branntomter, stader kor
det er brent avfall, bilverkstad og i tobakksrøyk. PAH blir relativt fort brote ned i kroppen, og er
skadelege ved langvarig eksponering. Marine organismar er spesielt sårbare for store PAH
sambindingar som Benzo[A]pyren. Denne sambindinga er forbunde med kreft hos menneske.
Polyklorerte bifenyl (PCB)- Dette er syntetisk laga sambindingar som i si tid hadde eit svært
variabelt bruksområde for sine mange eigenskapar. Dei var blant anna nytta i el-ustyr, maling,
betong, vindauge, kondensatorar og transformatorar. Stoffet vart forbode i 1980 på grunn av sine
giftige effektar. PCB kan medføre reproduksjonsvanskar, redusert fødselsvekt, diabetes og
stoffskifterelaterte sjukdommar.
PCB er vanleg å finne på gamle deponi og villfyllingar, småbåthamner og gamle industriområde.
Årsaka til at desse sambindingane framleis er relevante er ein kombinasjon av dårleg eller
mangelfull avfallshandtering av produkt som inneheld PCB og den lange levetida til PCB. I
menneskekroppen kan dei ha ein halveringstid på opp til 10 år, medan halveringstida i
sedimenter er på fleire tiår.
Tungmetaller – Til forskjell frå andre miljøgifter blir ikkje tungmetall brote ned, då dei er
grunnstoff og ikkje kjemiske sambindingar. Tungmetall «forsvinn» ved at dei bind seg i sediment
eller i organismar, og på den måten ikkje er like tilgjengelege. Nokre tungmetall er derimot
giftige når dei er bundne i kjemiske sambindingar. Dette gjeld blant anna kvikksølv. Av dei
tungmetalla som blir undersøkte i Karmsundet er det i hovudsak bly og arsen som utgjer ei
tydeleg forureining.
Utsleppsløyve og vassforskrifta
Alle verksemder som har utslepp til luft, vann eller sjø skal ha eit utsleppsløyve frå
Fylkesmannen eller Miljødirektoratet. Verksemder som treng eit regulert utslepp av miljøgifter
må ha løyve frå Miljødirektoratet, dette gjeld blant anna for Hydro og DuPont. Når
Miljødirektoratet gir utsleppsløyve, blir dei òg tilsynsmynde og blir dei som følgjer opp
eventuelle ulovlege utslepp. Kommunen er ikkje forureiningsmynde for denne type verksemder,
og kan ikkje stille krav eller tilsyn etter forureiningslova.
Utsleppsløyve regulerer alt utslepp ein verksemd har til luft, vann og sjø, i tillegg til at det blir stilt
krav til internkontroll og rutinar for å hindre forureining. For verksemder med utslepp til sjø blir
det òg ofte stilt krav til miljøovervaking. Dette vil sei at verksemda med jamne mellomrom må
utarbeide ein tilstandsrapport som seier noko om deira utslepp i forhold til krava i vassforskrifta,
gjerne kvart tredje år. Alle utsleppsløyver kan lesast på norskeutslepp.no.
Vassforskrifta er ein del av EU sitt vassdirektiv og har som mål at alle vassførekomstar skal ha god
kjemisk og økologisk tilstand i 2021. Kva som definerast som god kjemisk og økologisk tilstand
er gitt utifrå ei liste med kjemikaliar med grenseverdiar og ei vurdering av indikatorartar og
andre parametre. Alle vassførekomstar er tilgjengelege på vann-nett.no. Det er ikkje venta at
Karmsundet skal oppnå god kjemisk og økologisk tilstand innan 2021 p.g.a tidlegare og
noverande utslepp.

Hydro

Hydro har eit relativt nytt løyve gitt 05.12.2019. For utslepp til sjø er det i dag i hovudsak
tungmetall som blir sleppt ut. Dette gitt som ei maksimal grense per år (sjå tabell).

Dei har òg lov til å sleppe ut gass av fluorsambindingar, og svovel til luft. Alt utslepp er regulert
etter kor mykje dei har lov til å sleppe ut i månaden og i året. Utsleppet skal rapporterast til
Miljødirektoratet årleg.
Hydro har, sidan utsleppsløyve i 2015, utarbeidd 3 tilstandsrapportar. Ein av dei vil bli omtala
som ein del av vurderinga av tilstanden til Karmsundet, i tillegg til ein eldre tilstrandsrapport frå
2007.
DuPont
DuPont har eit relativt nytt løyve gitt 08.05.2019. For utslepp til sjø er det i hovudsak organisk
materiale og tungmetall som blir sleppt ut. Utsleppa er synt i tabell under.

Verksemda skal utarbeide ein rapport over miljøovervaking kvart 3. år. Resultata frå rapport i
2018 er gitt nedanfor.
Tilstandsrapportar
Dei ulike verksemdene er pålagt å ha miljøovervaking for deira utslepp til sjø. Dette for at
utsleppa ikkje skal forverre den kjemiske og økologiske tilstanden til vassførekomsta. I

tilstandsrapportane undersøker dei den kjemiske tilstanden ved å i hovudsak ta prøver av
sediment og blåskjel, og vurdere verdiane opp mot grenseverdiar i vassforskrifta. Blåskjel er ein
ofte nytta art for denne type undersøkingar, då dei er stadbundne og filtrerer vassmassane for
partiklar. Sediment er massane på botn av sjøen/vatn, og kan bestå av både mineralsk og
biologiske materiale. Miljøgiftene binder seg i hovudsak til dei biologiske/organiske materiala i
sedimenta.
DuPont tilstandsrapport for 2018
DuPont har undersøkt for dei tungmetalla som dei slepp ut i sediment, og i blåskjel. Det blei
funne minimalt med tungmetall i prøvene og vurderinga etter vassforskriften gir god kjemisk
tilstand. Det er derimot ikkje undersøkt for andre miljøgifter, som til dømes PCB og PAH. Den
kjemiske tilstanden i dette området er difor ukjent.
Rapporten fortel vidare at det er eit høgt innhald av organisk karbon, noko som gir ein dårleg
økologisk tilstand. Verksemda skal på bakgrunn av dette gjere tiltak for å auke fortynning av
organiske materiale i vassmassane, for å sikre at deira utslepp ikkje har ein negativ innverknad
på miljøet.

Hydro tilstandsrapport i 2007, inkludert samanlikning med tidlegare år.
Hydro har undersøkt PAH i sediment og blåskjel i sin rapport. Dei har òg gjort undersøkingar av
tungmetall, og tatt prøve i torsk. Undersøking av torsk seie noko om kor tilgjengeleg miljøgiftene
er for næringskjeda.

Undersøkinga synte at forureininga i Karmsundet av PAH har gått ned i alle prøvepunkt
samanlikna med tidlegare år (sjå figur). Det er høgast konsentrasjon av PAH nært
utsleppspunktet til Hydro, og konsentrasjonane minkar raskt nordover og sørover i Karmsundet.
Det blei òg funne PAH i galle frå torsk, som syner at torsk frå Karmsundet er eksponert. Det er
viktig å presisere at torsk er ein mager fisk, og at PAH i hovudsak lagrast i lever og galle og ikkje
i filet. Det er difor ikkje noko som tilseier at det er farleg å ete filet frå torsk fanga i Karmsundet.
Når det gjeld andre miljøgifter, så fann dei nokre høge konsentrasjonar av PCB og bly nord i
Karmsundet, like nord for Husøy. Det er usikkert om dette kan koplast til utslepp frå Hydro når
det er mykje anna industri i området, både no og tidlegare, som har medført forureining til sjø.

Figur 2. oversikt over konsentrasjonar av PAH i 2008, samanlikna med tidigare år. Stad for prøvepunkt for sediment er
synt i kart

Hydro tilstrandsrapport for 2017
Den sist utarbeida rapporten er frå 2017. Det er i denne rapporten undersøkt færre punkt, og
berre prøvepunkt i nærleiken av Hydro. Vidare er lovverket endra, ved ratifisering av EU sitt
vassdirektiv og vassforskrifta. Resultata er difor vurdert utifrå kriteria i vassforskrifta, kor ein ser
på kjemisk og økologisk tilstand. Det at resultata er vurdert og framstilt annleis enn tidlegare år
gjer det vanskeleg å samanlikne resultata direkte.
Resultata frå undersøkinga viser at prøvepunkt ved Høyevarde framleis er forureina med PAH i
sedimenta. Blåskjela på same stad viser høge konsentrasjonar av bly og arsen. Dette

prøvepunktet blir derfor merka med kjemisk ikkje god, medan dei andre prøvepunkta har låge
verdiar av miljøgifter og blir klassifiserte som kjemisk gode.
Utifrå at dei andre prøvepunkta har oppnådd kjemisk god tilstand, på stader kor det tidlegare
var høge konsentrasjonar, så kan mykje tyde på at tilstanden til Karmsundet stadig blir betre.

Mattilsynet og kosthaldsvurdering.
Mattilsynet vurderte i 2005 tilstanden i Karmsundet og gav kosthaldsrestriksjonar for skjel og
krabbe som følgje av høge konsentrasjonar av PAH og PCB. Mattilsynet seier i sitt brev av
18.02.2020 til kommunen på spørsmål om ny vurdering av kosthaldsrestriksjonar at:
Inntil det foreligger nye undersøkelser av de aktuelle miljøgiftene i fisk og skalldyr fra Karmsundet som
oversendes til Mattilsynet for vurdering av mattryggheten, vil den eksisterende advarselen bli stående.
Vidare står det i brevet at:
Mattilsynet har ingen frie midler til slike undersøkelser.
Dagens kosthaldsrestriksjon blir dermed ståande inntil det er gjort tilstrekkeleg med
undersøkingar av Karmsundet med omsyn på alle relevante miljøgifter.
Rådmannens konklusjon

Sjølv om konsentrasjonane av miljøgifter har blitt lågare, synte undersøkinga i 2017 at det
framleis er høge konsentrasjonar av PAH ved Hydro. Vidare er det ikkje gjort undersøkingar av
denne type miljøgifter lenger nord i Karmsundet. Det har vore, og det er, framleis mykje industri
mot Karmsundet med varierande grad av lovlege og diffuse utslepp. Det er difor vanskeleg å seie
noko om forureiningssituasjonen totalt, sjølv om mykje tyder på at det er ein betring.
Om Mattilsynet gjer ein ny vurdering basert på dagens tilgjengelege informasjon er det høgst
truleg at fleire område langs Karmsundet framleis vil få ein restriksjon grunna tidlegare eller
noverande industri.

Rådmannen i Karmøy, 25.03.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:

