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Vedtak om omgjøring av Statsforvalterens vedtak av 12.08.2021 - tillatelse
til mudring og utfylling i sjø

Etter klage på vilkår 4. om bruk av siltgarding i tillatelse om mudring og utfylling i
småbåtanlegg ved Håbakk, Tau, av 16.07.2021, vedtar Statsforvalteren omgjøring av tillatelsens
vilkår 4.
Tillatelsen er ikke gyldig før klagefristens utløp.
Vedtaket kan påklages innen 3 uker.
Vi viser til klage fra Rycon AS på vegne av Kenneth Breivik av 24.08.2021 på Statsforvalterens vedtak
av 16.07.2021, og epost-korrespondanse av 31.08.2021.

Sakens bakgrunn
På bakgrunn av de opplysninger tiltakshaver oppga i søknad av 16.07.2021, samt av hensyn til
nærliggende naturverdier, vurderte Statsforvalteren at det var nødvendig å gi en forenklet tillatelse,
jf. forurensningsloven § 11 til mudring og utfylling i sjø. Tillatelsen omfatter mudring av inntil 150 m3
masser og utfylling av ca. 50 m3 i forbindelse med utbedring av gammel molo/steinbrygge. Tillatelsen
ble gitt på visse vilkår med hjemmel i forurensningsloven § 16 for å begrense forurensningen, og for
å motvirke skader på det marine miljøet.
Vilkår som ble fastsatt i vedtak av 16.07.2021:
1. Tiltakshaver 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.
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
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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.
Arbeidene i sjø skal utføres på en måte som minimerer risiko for skade på og/eller til ulempe
for det marine miljø. Tiltakshaver skal etablere en siltgardin i hver ende av tiltaksområde.
Dersom det oppdages synlig partikkel spredning som følge av arbeidene, skal arbeidene
stanses og tiltak iverksettes.
Overskuddsmasser bestående av steinblokk og stein anses å være rene og kan benyttes til
restaurering/gjenoppbygging av molo. Overskuddsmasse bestående av sedimenter i
størrelsesorden sand eller mindre må først bli analysert for å undersøke forurensningsgrad.
Dersom massene er forurenset over normverdiene i forurensningsforskriften kapittel 2, eller
ikke blir undersøkt, må disse leveres til godkjent mottak. Påvist rene masser kan gjenvinnes i
godkjent tiltak. Dokumentasjon av prøvetaking, analyse resultater og eventuell kvittering for
levering til godkjent mottak skal sendes til Statsforvalteren snarest.
Når arbeidene i sjø er avsluttet skal en kort melding sendes til Statsforvalteren.
Tillatelsen gjelder i to år fra klagefristens utløp.»

Klagens innhold
I klage av 24.08.2021 har tiltakshaver klagd på vilkår 4. i tillatelsen om bruk av siltgardin. Tiltakshaver
viser til at siltgardin kan være forholdsvis kostbart og tidkrevende, og i et prosjekt i denne størrelsen
vil etablering og vedlikehold av siltgardin være en uforholdsmessig høy kostnad. Tiltakshaver anslår
at sedimenter i fraksjon 0‐6 mm kan lekke ut sammen med vann ved bruk av lukket grabb.
Tiltakshaver har i klagen foreslått alternative tiltak til vilkår 4.:
 Ta prøve av bunnsedimenter på forhånd, ref. vilkår 5.
 Gjennomføre mudring med lukket grabb/tett skuff.
 Utarbeide en beredskapsplan for oppfølging og kontroll, beredskap for akutt forurensning
m.m.
 Utarbeide en dagbok for overvåking og loggføring av hendelser og daglig visuell kontroll.
Utfylling av dagbok kan f.eks. komplementeres med hyppig bruk av bilder.
 Beredskapsplan og dagbok kan sendes inn til Statsforvalteren for godkjenning før man starter.
Mener Statsforvalteren det nødvendig med ytterligere tiltak kan tiltakshaver evt. melde tilbake til
Statsforvalteren så snart det foreligger resultat av prøver og ta en dialog rundt det da.

Andre innkomne merknader
Tillatelsen ble gitt med unntak fra forhåndsvarsling da Statsforvalteren vurderte at tiltaket, dersom
det ble utført i tråd med tillatelsens vilkår, ville være av mindre miljømessig betydning, jf.
forurensingsforskriften §36-9 annet ledd punk B. Vedtaket av 16.07.2021 ble sendt i kopi til offentlig
høringsinstanser. Statsforvalteren har ikke mottatt merknader til vedtaket.

Statsforvalterens vurdering
Statsforvalteren kan ikke se at det i klagen er en plan for tiltak som vil hindre spredning av sediment
dersom bunnsedimentene skulle vise seg å være forurenset. I klagen anslår tiltakshaver at sedimenter
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i fraksjon 0‐6 mm kan lekke ut sammen med vann ved bruk av lukket grabb. Grabb/tett skuff er av
tiltakshaver foreslått benyttet til mudring. I et slikt tilfelle vurderer Statsforvalteren at det ved bruk av
grabb alene som tiltak vil være fare for spredning av forurensede sedimenter, noe som vil være i strid
med forurensningsloven § 7. Spredning av forurensede sedimenter må derfor unngås og nødvendige
tiltak må fastsettes.
Statsforvalteren mener det vil være nødvendig å hindre spredning av finstoff for å unngå skade på
naturmangfold. I klagen er det er ikke beskrevet hvilke spesifikke tiltak som er vurdert dersom det
skulle oppstå akutt forurensning.

Konklusjon
Statsforvalteren har vurdert at de foreslåtte alternative tiltakene til siltgardin i vilkår 4. er tilstrekkelige,
men dersom bunnsedimentene er forurenset med miljøgifter i tilstandsklasse III eller høyere, må bruk
av siltgardin vurderes. Mudring og utfylling i tiltaksområdet kan ikke starte dersom bunnsedimenter
er forurenset, før nødvendige tiltak er avklart med Statsforvalteren. Vedtaket av 12.08.2021 endres
derfor slik at det ikke vil være nødvendig med bruk av siltgardin dersom sedimentene ikke er
forurenset.
Vedtak om omgjøring av Statsforvalterens vedtak av 12.08.2021 er begrunnet i at endringen av vilkår
4. ikke vil medføre uakseptable miljøpåvirkninger, samt at det er liten risiko for forringelse av
vannforekomsten, forutsatt at tiltaket utføres i henhold til fastsatte vilkår.

Vedtak
Statsforvalteren endrer med hjemmel i forvaltningsloven § 33, andre ledd andre punktum, vedtaket
av 12.08.2021 om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i sjø.
Nytt vedtak lyder:
Med hjemmel i forurensningsloven § 11, jf. § 13 gir Statsforvalteren i Rogaland på visse vilkår Kenneth Breivik
tillatelse til omsøkte arbeider i sjø på gnr/bnr. 31/429, Håbakk, Tau i Strand kommune. Vedtaket blir
kunngjort i ettertid og sendt i kopi til offentlig høringsinstanser. Tillatelsen er ikke gyldig før klagefristens
utløp.
Tillatelsen omfatter mudring av sjøbunnssedimenter og utfylling i sjø fra land. Rammen for tillatelsen er
inntil 250 m3 masser fra sjøbunnen og 50 m3 masser som kan fylles ut i tiltaksområdet i henhold til
søknaden.
Det stilles nedenfor vilkår for å begrense eventuell forurensning, og for å motvirke skader på det marine
miljøet.

Vilkår
Med hjemmel i forurensningsloven § 16 blir det stilt følgende vilkår for tillatelsen.
1. Tiltakshaver 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.
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2. Tiltakshaver skal gi beskjed til Statsforvalteren når arbeidene i sjø starter.
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.
4. Arbeidene i sjø skal utføres på en måte som minimerer risiko for skade på og/eller til ulempe for det
marine miljø.
a. Ta prøver av bunnsedimenter på forhånd, ref. vilkår 5.
b. Mudring og utfylling i tiltaksområdet kan ikke starte dersom bunnsedimenter er forurenset
før nødvendige tiltak er avklart med Statsforvalteren. Dersom bunnsedimentene er
forurenset med miljøgifter i tilstandsklasse III eller høyere i henhold til veileder M-608/20161
må bruk av siltgardin vurderes.
c. Gjennomføre mudring med lukket grabb/tett skuff.
d. Utarbeide en beredskapsplan for oppfølging og kontroll, beredskap for akutt forurensning.
e. Utarbeide en dagbok for overvåking og loggføring av hendelser og daglig visuell kontroll.
Utfylling av dagbok kan f.eks. komplementeres med hyppig bruk av bilder.
f. Beredskapsplan og dagbok sendes inn til Statsforvalteren før arbeider kan starte.
g. Dersom det oppdages synlig partikkel spredning som følge av arbeidene, skal arbeidene
stanses og tiltak iverksettes.
5. Overskuddsmasser bestående av blokk og stein anses å være rene og kan benyttes til
restaurering/gjenoppbygging av molo. Overskuddsmasse bestående av sedimenter i størrelsesorden
sand eller mindre må først bli analysert for å undersøke forurensningsgrad. Dersom massene er
forurenset over normverdiene i forurensningsforskriften kapittel 2, eller ikke blir undersøkt, må disse
leveres til godkjent mottak. Påvist rene masser kan gjenvinnes i godkjent tiltak. Dokumentasjon av
prøvetaking, analyse resultater og eventuell kvittering for levering til godkjent mottak skal sendes til
Statsforvalteren snarest.
6. Når arbeidene i sjø er avsluttet skal en kort melding sendes til Statsforvalteren.
7. Tillatelsen gjelder i to år fra klagefristens utløp.
Vi vil understreke at all forurensning fra arbeidene på gnr/bnr. 31/429, Håbakk, Tau i Strand 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.

Klageadgang
Vedtaket 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.
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