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Tillatelse til midlertidig mellomlagringsplass for forurenset masser i
tilstandsklasse 1-3 på Ryfylkegate 67, Stavanger kommune gnr/bnr 54/435
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Multiconsult AS har på vegne av tiltakshaver Stavanger kommune BMU v/Plan og Anlegg søkt
om tillatelse til å midlertidig mellomlagre forurenset masse i tilstandsklasse 1-3 på
Ryfylkegate 67, gnr/bnr 54/435 i Stavanger kommune.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vi viser til e-post av 16. oktober 2020 og 5. november 2020 samt oversendte rapporter.
Multiconsult har søkt om å få mellomlagre forurenset masse utenfor tiltaksområdet og tilbakefylle
forurenset masse i tilstandsklasse 1-3. Forurenset masse i tilstandsklasse 4 og 5 skal kjøres til
godkjent deponi uten mellomlagring. Massene kommer fra graving av VA-anlegg i nærheten. Det er
ikke lagringsplass i anleggstraceen.
De utførte miljøtekniske grunnundersøkelser på Ryfylkegate 67 viser forurensning på den sørlige
halvdel og ingen påvist forurensning på den nordlige halvdel. Grunnundersøkelsene viser primært
tilstandsklasse 1-3 og 2 prøvepunkter med tilstandsklasse 4.
Fylkesmannens vurdering
Naturmangfold
Når Fylkesmannen avveier fordeler og ulemper for om tillatelse skal gis, skal prinsippene i § 8-12 i
naturmangfoldloven legges til grunn i vurderingene.
Naturmangfoldloven § 8 stiller krav om at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal
så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers
utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Føre-var prinsippet skal også legges
til grunn.
Liten eller ingen vegetasjon blir påvirket av tiltaket og der er ikke registrert noen funn av viktige
naturtyper eller arter på dette område i Temakart-Rogaland.
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I og med at naturmangfold i liten grad berøres av tiltaket legger Fylkesmannen til grunn at det ikke
er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre prinsippene i naturmangfoldloven § 9-12.
Med de vilkårene som er satt i tillatelsen, og omfanget av tiltaket, anser vi at det har moderat
forurensningsmessig betydning, og at § 8-12 i lov om forvaltning av naturens mangfold ikke kommer
til anvendelse.
Vannforskriften
Tiltaksområde ligger i nærhet til kystvannforekomsten indre Stavangerfjorden. Økologisk tilstand er
vurdert til moderat og kjemisk tilstand er dårlig. Ifølge Vann-Nett er vannforekomsten påvirket i stor
grad av diffus avrenning fra byer/tettsteder, industrier og annen kilde. Der kan derfor ikke være
utslipp til resipient, avrenning må gå til kommunalt avløpsnett. Stavanger kommune setter krav til
påslippet.
Vedtak
Tillatelsens ramme
Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6,
§§ 11 og 29 jf. § 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 16. oktober 2020
og 5. november 2020.
Tillatelsen gjelder midlertidig mellomlagring av forurenset masse etter graving, på Ryfylkegate 67,
Stavanger kommune gnr/bnr 54/435.
Dispensasjon til mellomlagring utenfor tiltaksområdet er gyldig frem til 31.12.2024.
Vilkår for mellomlagring
Forurensningsforskriften § 2-5 b sier: «anleggsarbeidet, herunder oppgraving og disponering av
forurenset masse, ikke medfører forurensningsspredning eller fare for skade på helse eller miljø».
Det er viktig at mellomlagring og transport av forurenset masser foregår på en slik måte at
spredning av forurensning hindres. For at mellomlagring kan finne sted på Ryfylkegate 67, setter
fylkesmannen følgende vilkår:
1. Fylkesmannen skal orienteres om oppstart, før lagringen begynner
2. Entreprenørens beredskapsplan skal sendes inn før oppstart
3. Tiltaket skal gjennomføres som omsøkt innenfor omsøkt tiltaksområde
4. Massene må mellomlagres på tett dekke
5. Massene må til enhver tid være tildekket
6. Massene må ikke utsettes for nedbør under transport

Side: 3/4

7. Tildekking av mellomlageret skal kontrolleres og vedlikeholdes jevnlig. Virksomheten må til
enhver tid ha kontroll med hvor mye masser som er mellomlagret.
8. Avrenning fra forurenset masse må samles, renses og ledes til kommunalt avløpsnett og ikke
til resipient. Det kreves en egen tillatelse dersom det skal slippes sigevann fra mellomlager
av forurenset masser til Indre Stavangerfjorden.
9. Ved endt mellomlagring skal det tette dekket leveres til godkjent mottak, med mindre det
kan dokumenteres at det ikke er forurenset.
10. Sluttrapport skal sendes til Fylkesmannen innen 8 uker etter at arbeidet er ferdig. I
sluttrapporten skal det oppgis hvor mye forurenset masse som har vært lagret totalt og
samtidig. Rapporten skal inneholde analyseresultater og orientering om eventuelle klager og
igangsatte beredskapstiltak.
Grunnforurensning
Miljødirektoratets fagsystem Grunnforurensning er en database for forurensning i grunn i Norge.
Fylkesmannen ber om at denne oppdateres for Ryfylkegate 37, Breivikveien, Krossgate/Gjesdalsgate
og Lervigsveien med prøveresultater, rapporter og annen relevant informasjon.
Etterhåndskunngjøring
Tillatelsen og søknadsdokumentene vil bli lagt ut til offentlig ettersyn på internettsiden til
Fylkesmannen i Rogaland www.fylkesmannen.no/rogaland under emnet Miljø og Klima
Varsel om gebyr
Fylkesmannens behandling av søknader om tillatelser etter forurensningsloven er omfattet av en
gebyrordning, jf. kapittel 39 i forurensningsforskriften. Fylkesmannens behandling av denne saken
har medført en ressursbruk tilsvarende gebyrsats 9 jf. forurensningsforskriften § 39 – 4 (kr 6700) for
Fylkesmannens behandling av søknaden om tillatelse.
Eventuelle kommentarer til varselet om fastsettelse av gebyrsats sendes Fylkesmannen innen 2 uker
etter at dette brev er mottatt, jf. Forvaltningsloven § 16.
Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker, jamfør forvaltningsloven §§ 28 og 29.
Klagen sendes til Fylkesmannen. Klagen må inneholde opplysninger om hvilket vedtak som påklages,
årsaken til klagen, hvilke endringer som ønskes og eventuelt andre opplysninger som kan ha
betydning for vurdering av klagen.

Med hilsen
Marit Sundsvik Bendixen
ass. fylkesmiljøvernsjef
Dokumentet er elektronisk godkjent

Julie Jacobi Jonstrup
rådgiver

Side: 4/4

Kopi til:
STAVANGER KOMMUNE

Postboks 8001 4068

STAVANGER

