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Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø - kai
verftsområdet Risøy - Aibel AS
Statsforvalteren har ferdigbehandlet søknad om utfylling i sjø av 25.06.2021 fra Aibel AS, og
har besluttet på visse vilkår å gi tillatelse etter forurensningsloven til det omsøkte tiltaket i
sjø. Vilkårene fremkommer på side 7 – 8 i dette brevet.
Tillatelsen omfatter utfylling av ca. 3700 m3 masser. Tiltaket vil berøre et areal på ca. 1200 m2.
Tillatelsen er ikke gyldig før klagefristens utløp. Vi varsler gebyr for behandling av saken.
Vedtaket kan påklages innen 3 uker.
Vi viser til søknad fra av 25.06.2021 mottatt fra Aibel AS. Søknad gjelder tillatelse etter
forurensingsloven § 11, med nærmere vilkår etter §16 til tiltak i sjø, i forbindelse med reparasjon av
sterkt erodert steinfylling unders utrustningskaien på verftsområdet i Haugesund.
Søknad
Aibel AS har søkt om tillatelse til utfylling i sjø hvor formålet er å erosjonssikre kai som ble bygget i
perioder før 1975, for å kunne tilrettelegge og sikre kaien for fremtidig bruk uten gjeldende
bruksrestriksjoner. Motfyllingen vil fylles ut med 3700 m3 ± 700 m3 masser og beregnet areal som
blir berørt er 1200 m2 ± 250 m2 (Figur 1). Det skal fylles ut/erosjonssikres ned til 25 m vanndyp.
Utfyllingsmassene
Søker planlegger å bruke fyllingsmasser av rengjort sprengsteinsmasser (granitt eller fyllitt) og pukk.
Massene legges ut med gravemaskingrabb fra lekter. Under kai fylles pukk gjennom utsparinger i
kaidekket etter at motfylling av stein og plastring er etablert utenfor kaifront. Massene jevnes
manuelt ut med dykker. På del av areal utenfor kaien, ned til kote -10, ca. 300 m2, definert som
forurenset område, legges et isoleringslag bestående av 0.3-0.4 m masse med godkjent fraksjon i
henhold til veileder M-411/20151 for tildekking med gravemaskin eller evt. fylles gjennom rør til
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sjøbunnen. Isoleringslag installeres til 3 m utenfor plastringsfot. Areal på isoleringslaget blir da ca.
500 m2.

Figur 1. Oversiktskart som viser foreslått utfyllingsområdet.

Planlagt avbøtende tiltak
Søker planlegger avbøtende tiltak for å begrense partikkelspredning ved å først legge et
bunnlag/tildekkingslag (iht. veileder M-411/2015) med en tykkelse på 0,3-0,4 m i områder med
forurenset sjøbunn før rene steinmasser/pukk installeres oppå.
Avklaring med kulturminnemyndighet
Tiltak i sjø utføres ofte i områder som kan ha potensiale for funn av kulturminner, og det er fare ved
utførselen av tiltak at kulturminner tildekkes eller ødelegges. Søker opplyser at det ikke er kjente
kulturminner i området. Tiltaksplan for opprydding på land og sjøbunn av 08.11.2017 som er
innenfor samme området som det omsøkte tiltaket om utfylling i sjø, ble sendt på høring i 2018.
Rogaland Fylkeskommune har ikke kommet med en uttale etter kulturminnemyndigheten.
Statsforvalteren minner om meldeplikten dersom det under arbeidet oppdages kulturhistorisk
materiale som kan være vernet eller fredet. Arbeidene må straks stanses og
kulturminnemyndighetene varsles, jf. § 8 og § 14.
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Avklaring etter plan- og bygningsloven
Forurensningsspørsmål skal om mulig søkes løst for større områder under ett og på grunnlag av
oversiktsplaner og reguleringsplaner, jf. forurensningsloven § 11 fjerde ledd. Det omsøkte
tiltaksområde er regulert til havne- og næringsareal i gjeldene kommuneplan2. Tiltaket anses som
avklart etter plan- og bygningsloven.
Miljøforhold
En sak skal være så godt opplyst som mulig før vedtak treffes, jf. forvaltningsloven § 17,
naturmangfoldloven § 8 og forurensningsforskriften § 36-2.
Naturmangfold
I henhold til lov av 19.6.2009 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 7 skal
prinsippene om offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving
av offentlig myndighet. Ifølge Temakart-Rogaland er det registrert forekomst av stortare rundt Aibel
sitt område på Risøya, som er en del av en større forekomst klassifisert som verdi A «svært viktig».
Det er også registrert en skjellsandforekomst med verdi A «svært viktig» som ligger delvis i
tiltaksområde. Tiltaksområdet ligger innenfor et lokalt viktig gytefelt for torsk i Fiskeridirektoratets
kartdatabase. Det er foretatt noen registreringer av truet og nær truet fuglearter på holmene i
nærheten av tiltaket, blant annet ærfugl, hettemåke og lomvi. Tiltaket vil føre til lokal påvirkning av
bunnflora og bunnfauna i tiltaksområdet, siden sjøbunnen her vil tildekkes. Statsforvalteren
vurderer at påvirkningen kun vil være midlertidig, ettersom bunnflora og bunnfaunaen vil kunne
reetableres etter tiltaket, og at miljøforholdene vil være bedre enn tidligere. Ut fra eksisterende
informasjon mener Statsforvalteren at kunnskapsgrunnlaget er oppfylt i saken, og at tiltaket ikke vil
føre til nevneverdig skade på naturmangfoldet, så lenge tiltaket gjennomføres utenom perioden
februar til april, for ikke å forstyrre lokal forekomst av torsk.
Vannforekomst
Tiltaksområdet ligger i vannforekomsten Karmsundet – Storasund, som er vurdert til moderat
økologisk tilstand og dårlig kjemisk tilstand. Det er registrert forurensning med kvikksølv og PAHforbindelser. Ifølge Vann-Nett er Karmsundet – Storasund påvirket i stor grad av diffus avrenning fra
industri og punktutslipp fra mindre renseanlegg.
Bunnforhold og sediment
I Multiconsults undersøkelser fra 2014 ble det funnet at sedimentene utenfor verftsområdet generelt
er forurenset i tilstandsklasse III-V (moderat til svært dårlig) av TBT, PCB7, PAH16 og enkelte
tungmetaller3. Sjøbunnen utenfor riggkaien er relativt bratt, og deler av dette området kan også være
områder med bart berg. Eventuell forurensning vil være knyttet til finstoffholdige sedimenter. Også i
området mellom tørrdokken og den utlagte grusputen heller store deler av sjøbunnen relativt bratt
ned mot dypområdet i Karmsundet. Ut fra bunnkotekartet og dykkerens observasjoner ved SED5 og
SED7 antas også dette området å bestå av mye bart berg og lite sedimenter. (Figur 2).

Kommuneplan for Eigersund kommune 2018-2030. Sist revidert 23.09.2019.
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Multiconsult: Rapport Risøy, Haugesund. Orienterende miljøtekniske undersøkelser på land og i sjøsedimenter. Dokumentkode
216858-RIGM-RAP-001. Dato/Revisjon 7. mars 2014.
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Figur 2. Foreslått saneringsområder og resultater av prøvetaking. Figuren viser situasjonsplan for opprydding i sjø,
utklipp av tegning -M07. Utførte arbeider i sjø er grusputer og sprenging (skravert blått), antatt utdypning, samt fylling i
sjø ved utvidelse av industriområdet på land. Gjenstående areal hvor tiltak anbefales utført utgjør ca. 8600m2 og er
skravert i rødt. Gult skravert er områder hvor tiltak kan gjennomføres, men ikke anbefalt. Kilde: Multiconsult rapport,
Tiltaksplan for opprydding på land og sjø, Risøy, Haugesund.

Statsforvalterens vurdering
Rettslig grunnlag
Statsforvalteren har vurdert søknaden på bakgrunn av de forurensningsmessige ulemper ved
tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper tiltaket for øvrig medfører, jf. forurensningsloven
§§ 11 og 16. Vurderingstemaet suppleres av kravene i vannforskriften §§ 4-6, og kravene i
naturmangfoldloven § 7 om at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som
retningslinjer ved skjønnsutøvelsen etter forurensningsloven.
Unntak fra forhåndsvarsling
I henhold til forurensningsforskriften § 36-7 skal berørte offentlig organer og myndigheter,
organisasjoner som ivaretar allmenne interesser som vedtaket angår, andre som kan bli særlig
berørt gis anledning til å uttale seg til søknadens innhold. I tillegg skal offentligheten høres, jf. § 36-8.
I forbindelse med opprydning av forurenset sjøbunn ved Umoe Eiendom Vest AS, gnr. 39, bnr. 27,
Risøy, Haugesund kommune ble tiltaksplan4 for forurenset grunn og forurensede sjøbunn lagt ut til
offentlig ettersyn i perioden 02.03.2018 – 23.03.2018. Omsøkt tiltak om utfylling i sjø omfatter
mindre arealer innenfor samme områder som i denne tiltaksplanen. Statsforvalteren har vurdert på
bakgrunn av dette at forhåndsvarsel kan unnlates, jf. forurensingsforskriften §36-9 første ledd punkt
c. Vedtaket blir kunngjort i ettertid og sendt i kopi til offentlig høringsinstanser. Tillatelsen er ikke
gyldig før klagefristen har utløpt.
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
Våre vurderinger og krav er basert på prinsippet om bruk av beste tilgjengelige teknikker (BAT), jf.
forurensningsloven § 2 nr. 3 og naturmangfoldloven § 12 om bruk av miljøforsvarlige teknikker og
driftsmetoder.
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Tiltaksplan for opprydning på land og sjø, Multiconsult, 8.11.2017 (dokumentkode: 216858-RIGm-RAP-003)
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Naturmangfoldloven
Naturmangfoldloven krever at beslutninger også skal være begrunnet ut fra hensynet til
naturmangfoldet der dette er relevant. Beslutning skal enten være basert på vitenskapelig kunnskap
eller dersom dette ikke finnes, på føre-var-prinsippet. Naturmangfoldet gjelder arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse, økologiske tilstand og effekten av påvirkninger. Kravet til
kunnskap skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.
Vannforskriften
Vannforskriften fastsetter miljømål for vannforekomster og inndeler vannforekomster i fem
tilstandsklasser. Miljømålene i vannforskriften §§ 4-6 innebærer at tilstanden i vannforekomstene skal
beskyttes mot forringelse, og forbedres med mål om å oppnå god økologisk tilstand og god kjemisk
tilstand. Dersom tiltaket fører til at vannforekomsten Karmsundet – Storasund endrer tilstandsklasse i
negativ retning, vil det foreligge en forringelse. Miljømål skal nås, og forringelse er ikke tillatt med
mindre vilkårene for å gjøre unntak er oppfylt, jf. vannforskriften § 12. Statsforvalteren har derfor
vurdert om kravene i vannforskriften er til hinder for å gi tillatelse etter forurensningsloven.
Miljøpåvirkning
Spredning av forurensning
Det er påvist forurensning i bunnsedimentene i deler av tiltaksområdet som skal fylles ut i sjø.
Forurensningen består av TBT, PCB, PAH-forbindelser, kobber, sink og bly. Spredningsberegninger for
sedimentene tydet på noe spredning av TBT, PAH og PCB fra det undersøkte området.
Søker har foreslått å legge ut et isoleringslag med masser av godkjent fraksjon for tildekking av
forurenset sediment i området med forurenset sjøbunn. Tildekkingslaget har to funksjoner, både å
hindre oppvirvling som følge av aktiviteter med båt, men også å hindre at forurensning ikke er
biotilgjengelig, som følge av aktiviteter fra dyr.
Statsforvalteren vurderer at et isoleringslag på området med forurenset sjøbunn er viktig for å
unngå spredning av forurenset sediment og at arbeid som blir gjennomført i forhold til motfyllingen
ikke må gjøres om ved en eventuell fremtidig opprydning i forurenset grunn i samme område.
Massene skal dokumenteres som rene, og metoden som benyttes for plassering av massene må
være så skånsom som mulig for å hindre mest mulig partikkelspredning fra område.
Videre utfylling vil bestå av steinmasser og pukk. I de dypere områder som ikke er klassifisert som
forurenset legges massene ut med gravemaskingrabb. I dette området er sjøbunnen bratt fjell med
noe utrast steinfylling. Søker oppgir at det ikke er vurdert å være behov for siltgardin grunnet
dybden og minimalspredningsrisiko/oppvirvlingsfare. Etter vår vurdering vil en eventuell spredning
fra dette tiltaket være liten og lokal, og vil kun spres til andre forurensede områder. Det er satt som
vilkår at det ikke kan brukes splitlekter for plassering av steinmasser og pukk ettersom splitlekter gir
dårlig presisjon for plassering av massene.
Effekter av utfylling i sjø
Det er planlagt utfylling med sprengstein og pukk, som oftest inneholder en del finstoff. Det er viktig
at arbeidet utføres så skånsomt som mulig for å redusere partikkelspredning. I likhet med oppvirvling
av forurenset sjøbunnssedimenter, vil tilførsel av finstoff fra sprengstein kunne gi negative
miljøeffekter på det marine miljø. Spredning av finstoff fra sjøbunnen og sprengstein kan endre
lysforholdene i sjøen (blakking). Slik blakking kan også påvirke fisk som oppholde seg i fjorden.
Partikler fra sprengstein har et høyere skadepotensial for fisk enn naturlige partikler fordi de er
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skarpere, og har lettere for å feste seg på fiskens gjeller. Av hensyn til gytefisk settes det krav til at
arbeidene ikke utføres i gyteperioden til torsk.
Spredning av plast
Det har de siste årene blitt rettet fokus på spredning av plastavfall fra utfyllingsmasser bestående av
sprengstein. Søker har planlagt å bruke rengjorte sprengsteinsmasser (granitt eller fyllitt) som
utfyllingsmasser. Statsforvalteren er ikke kjent med hvilken type sprengstoff som benyttes til
sprenging, men legger til grunn at det kan forekomme plastavfall i massene. Siden det ikke benyttes
siltgardin, setter vi krav om at sprengsteinsmassene brukt til utfylling ved kai i verftsområdet i
Haugesund skal være fri for plastavfall som kan flyte. Det godtas at sprengstein som er sprengt med
skyteledninger som synke (har en høyere egenvekt enn vann) kan benyttes, men det settes krav til
undersøkelse av fyllingsfoten, eventuell opprydding og overvåking under tiltaket. Det er viktig at
tiltaket overvåkes et stykke unna selve utfyllingsarbeidene, da strømninger kan medføre at
plastrester forflytter seg horisontalt før de kommer til synet på havoverflaten. Dersom det oppdages
flytende plast som kan stamme fra prosjektet, må tiltaket stanses og tiltak iverksettes for å hindre
slik spredning.
Samlet miljøpåvirkning
Søknaden omfatter arbeider i sjø som ved utføring kan føre til oppvirvling av bunnsediment.
Partikkelspredning fra tiltaksområdet kan spre eventuelle miljøgifter og finstoff ut i vannmassene, noe
som kan påvirke nærliggende natur, samt påvirke tilstanden i vannforekomsten i negativ retning.
Ifølge Temakart-Rogaland er det registrert forekomst av stortare rundt Aibel sitt område på Risøya,
som er en del av en større forekomst klassifisert som verdi A «svært viktig». Det er også registrert en
skjellsandforekomst med verdi A «svært viktig» som ligger delvis i tiltaksområde. Tiltaksområdet
ligger innenfor et lokalt viktig gytefelt for torsk i Fiskeridirektoratets kartdatabase. Det er foretatt
noen registreringer av truede og nær truede fuglearter på holmene i nærheten av tiltaket, blant
annet ærfugl, hettemåke og lomvi. Sjøfugl kan bli påvirket av tiltaket, gjennom tap av
funksjonsområder (tareskog) og forstyrrelser på grunn av anleggsarbeid. Tiltaket vil føre til lokal
påvirkning av bunnflora og bunnfauna i tiltaksområdet, siden sjøbunnen her vil tildekkes. Tiltaket er
tidsbegrenset, og vil derfor bare føre til en forverring av vannforekomsten mens arbeidene pågår.
Bunnflora og bunnfaunaen vil kunne reetableres etter tiltaket. Ut fra eksisterende informasjon
mener Statsforvalteren at kunnskapsgrunnlaget er oppfylt i saken, og at tiltaket ikke vil føre til
nevneverdig skade på naturmangfoldet, så lenge tiltaket gjennomføres utenom perioden februar til
april, for ikke å forstyrre lokal forekomst av torsk.
På bakgrunn av arbeidenes omfang, planlagt utførelse og arbeidenes varighet, mener Statsforvalteren
at det omsøkte tiltaket, utført i henhold til fastsatte vilkår, utgjør en liten risiko for forringelse av
miljøtilstanden i vannforekomsten som helhet, jf. miljømålet i vannforskriftens § 4.
Metode
Tiltakshaver må dekke kostnader ved å begrense eventuell skade på naturmiljøet som følge av tiltaket,
jf. naturmangfoldloven § 11. Statsforvalteren har i beskrivelsene nedenfor gjort en vurdering av
forslaget til søker angående tiltak som skal hindre negative konsekvenser på naturmiljøet som følge
av arbeidene, jf. naturmangfoldloven § 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder).
Tiltakshaver har en generell plikt til å unngå forurensning, jf. forurensningsloven § 7, og må derfor
kontinuerlig føre tilsyn med at det ikke forekommer uventet og/eller unormal forurensning som følge
av arbeidene.
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Konklusjon
Vurdering av tiltaket etter vannforskriften og naturmangfoldloven tilsier at naturen i området kan bli
påvirket. Tiltaket er likevel avgrenset, og det er i samsvar med planbestemmelsene for området.
Statsforvalteren finner derfor å kunne gi tillatelse til tiltaket ved kai i verftsområdet i Haugesund på
visse vilkår.
Tillatelsen er begrunnet i at tiltaket ikke vil føre til uakseptable miljøvirkninger, samt at det er liten
risiko for forringelse av miljøtilstanden i vannforekomsten, forutsatt at tiltaket utføres i henhold til
fastsatte vilkår.
Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger i søknaden av 25.06.2021, og opplysninger fremkommet
under behandlingen av søknaden.
Brudd på vilkår i en tillatelse medfører straffeansvar etter forurensningsloven, jf. § 78. Vi gjør
oppmerksom på at denne tillatelsen ikke fritar for erstatningskrav for eventuelle skader eller ulemper
som følger av virksomheten, jf. § 53. For å sikre at bestemmelsene i forurensningsloven eller tillatelsen
blir overholdt, kan forurensningsmyndigheten fastsette tvangsmulkt til staten, jf. forurensningsloven
§ 73.
Vi gjør oppmerksom på at tillatelsen ikke fritar fra plikter i henhold til annen lovgivning.
Vedtak
Med hjemmel i forurensningsloven § 11, gir Statsforvalteren i Rogaland Aibel AS tillatelse til arbeid i
sjø ved eiendom 39/27, Risøy i Haugesund kommune. Tillatelsen er gitt på visse vilkår med hjemmel i
§ 16 i samme lov. Tillatelsen er ikke gyldig før klagefristens utløp.
Tillatelsen gjelder for utfylling av ca. 3700 m3 (± 700 m3) rene masser, over ca. 1200 m2 (±250 m2)
sjøbunnsareal.
Ved avgjørelsen om tillatelse, og ved fastsettingen av vilkår, er det lagt vekt på de
forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket
for øvrig vil medføre. Prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12 er lagt til grunn som retningslinjer
for beslutningen. Søknaden er også vurdert etter bestemmelsene i vannforskriften.
Vilkår
Med hjemmel i forurensningsloven § 16 blir det stilt følgende vilkår for tillatelsen.
1. Aibel AS er ansvarlig for at tillatelsen blir overholdt, og plikter å orientere dem som skal
gjennomføre arbeidene i sjø om de vilkår som gjelder, samt de restriksjoner som er lagt på
arbeidene. Det er videre tiltakshaver sitt ansvar å sørge for å fremskaffe alle nødvendige
opplysninger slik at arbeidet kan gjennomføres tilfredsstillende og i henhold til tillatelsen.
2. Tiltakshaver skal gi beskjed til Statsforvalteren når arbeidene i sjø starter. Melding om
oppstart skal inkludere kontaktinformasjon til ansvarlige entreprenør.
3. I henhold til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften) av 06.12.1996, plikter tiltakshaver å påse at det etableres
internkontroll som sikrer at kravene i denne tillatelsen overholdes, slik at arbeidet kan
revideres. Statsforvalteren skal ha uhindret adgang til anleggsarbeidene, dokumenter, mm.,
for å kunne føre tilsyn med aktivitetene.
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4. Arbeidene i sjø skal utføres på en måte som minimerer risiko for skade på og/eller til ulempe
for det marine miljø. Utfyllingsarbeidene skal utføres på en så skånsom måte som mulig, slik
at minst mulig finpartikulært materiale virvles opp og spres i vannmassene.
5. Utfyllingsmassene skal bestå av rene sprengsteinmasser/pukk uten avfall.
a. Det er ikke tillatt å fylle med sprengstein som inneholde plastarmeringsfiber eller
non-el skyteledning, evt. andre typer skyteledninger som flyter i vann.
b. Utfyllingsmasser som består av sprengstein kan inneholde skyteledninger som
synker. Dersom sprengsteinsmasser inneholder skyteledninger skal fyllingsfot og
område utenfor undersøkes i etterkant av tiltaket, og løse ledninger fjernes. Funn
skal rapporteres i sluttrapporten.
6. Forurenset sjøbunn i tiltaksområde skal tildekkes med et isoleringslag som tilfredsstiller
kravene i Miljødirektoratets veileder M-411/2015 i forkant av utfyllingsarbeidene.
Tildekkingslaget skal legges i utfyllingsområde og minst 3 m fra fyllingsfot.
a. Masser som benyttes til tildekkingslaget skal være dokumentert rene før etablering
på sjøbunnen.
b. Tildekkingslagets tykkelse og utbredelse skal dokumenteres.
c. Dokumentasjon vedlegges sluttrapporten.
7. Det er ikke tillatt å benytte splitlekter til arbeidene.
8. Det er ikke tillatt med arbeid i sjø i tidsperioden 1. februar t.o.m 30. juni av hensyn til torsk i
gyteperioden.
9. Utfyllingsarbeidene skal utføres på en måte som sikrer stabilitet i utfyllingen under og etter
avsluttet arbeid.
10. Støy fra utfyllingsarbeidene og/eller anleggstrafikk skal ikke overskride grenseverdiene i
gjeldende «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging», T-1442, fra Klima- og
miljødepartementet.
11. Før anleggsarbeidene starter må tiltakshaver ha etablert en beredskapsplan som skal
gjennomføres straks ved hendelser som medfører akutt forurensning. Beredskapsplan
sendes til Statsforvalteren i forkant av arbeidene.
12. Tiltakshaver skal sikre daglig visuell kontroll under utfyllingsarbeidet. Kontroll skal loggføres.
Ved avvik fra vilkår i denne tillatelsen eller andre uventede hendelser som berører ytre miljø
er tiltakshaver ansvarlig for at Statsforvalteren varsles umiddelbart.
13. Det skal innen 8 uker etter endt arbeid i sjø sendes en sluttrapport som redegjøre for
arbeidet som er gjennomført. Sluttrapporten skal blant annet inneholde dokumentasjon av
at vilkårene er oppfylt, blant annet dokumentasjon av tildekkingslaget, logg over visuell
kontroll og eventuell oppsamling av avfall. Sluttrapporten skal også inneholder en
masseregnskap som viser mengder masser benyttet og hvor disse er hentet fra.
14. Tillatelsen gjelder i tre år fra klagefristens utløp.
Vi vil understreke at all forurensning fra arbeidene ved Aibel AS verft, Risøy i Haugesund kommune
isolert sett er uønsket.
Brudd på vilkår i en tillatelse medfører straffeansvar etter forurensningsloven, jf. § 78. Vi gjør
oppmerksom på at denne tillatelsen ikke fritar for erstatningskrav for eventuelle skader eller
ulemper som følger av virksomheten, jf. § 53. For å sikre at bestemmelsene i forurensningsloven
eller tillatelsen blir overholdt, kan forurensningsmyndigheten fastsette tvangsmulkt til staten, jf.
forurensningsloven § 73.
Vi gjør oppmerksom på at tillatelsen ikke fritar fra plikter i henhold til annen lovgivning.
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Etterhåndskunngjøring
Tillatelsen og søknadsdokumentene vil bli lagt ut til offentlig ettersyn på nettsiden til Statsforvalteren
i Rogaland www.statsforvalteren.no/rogaland under emnet Miljø og klima.
Varsel om gebyr for saksbehandling
Statsforvalterens behandling av søknader om tillatelser etter forurensningsloven er omfattet av en
gebyrordning, jf. kapittel 39 i forurensningsforskriften. Statsforvalterens behandling av denne saken
har medført en ressursbruk tilsvarende gebyrsats 7 jf. forurensningsforskriften § 39-4. Gebyr for
arbeid med fastsettelse av nye og endring av tillatelser. Vi varsler derfor at Aibel AS skal betale et
gebyr på kr. 16 900,- for Statsforvalterens behandling av søknaden. Eventuelle merknader til varselet
sendes Statsforvalteren innen 14 dager fra mottak av dette brevet.
Klageadgang
Tillatelsen kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse
innen tre uker fra melding om vedtaket er mottatt. En eventuell, begrunnet klage stilles til
Miljødirektoratet, og sendes Statsforvalteren i Rogaland, postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger, eller
til fmropost@Statsforvalteren.no.

Med hilsen
Mariann Størksen
fung. seksjonsleder

Camilla Løland
rådgiver
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