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Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til arbeid i sjø i Jåttåvågen Stavanger Utvikling KF
Statsforvalteren har ferdigbehandlet søknaden fra Stavanger Utvikling KF av 04.05.2021 og har
besluttet, på visse vilkår, å gi tillatelse etter forurensningsloven og forurensningsforskriften til
arbeid i sjø.
Vilkårene fremgår på side 10-12.
Det skal benyttes siltgardin under mudring og utfylling for å hindre spredning av finstoff til
nærliggende naturmiljø. Utfyllingen skal utformes i henhold til søknad og hindre at masse som
legges i utfyllingen lekkes til sjø.
Vi varsler gebyr for behandling av søknaden.
Vedtaket kan påklages innen tre uker.
Vi viser til søknad av 04.05.2021 fra Norconsult AS på vegne av Stavanger Utvikling KF om tillatelse
etter forurensningsloven § 11, jf. § 16, og forurensningsforskriften § 22. Søknaden omfatter graving i
tidligere utfylt masser, utfylling i sjø og peling i Jåttåvågen, ved eiendommene 16/499 og 17/1462 i
Stavanger kommune.

Søknad
Stavanger Utvikling KF, som eies av Stavanger kommune er tiltakshaver for prosjektet. Det er foreløpig
ikke engasjert entreprenører for utføring av arbeidet. Norconsult er oppgitt som ansvarlig for
søknaden. Anleggsstart er planlagt vinter/vår 2022 og at alt arbeid skal gjennomføres i samme
periode.
Tiltaksområdet omfatter områderegulering for Jåttåvågen 2, plan 2376 i Hinna bydel. I forbindelse
med utvikling av Jåttåvågen er det oppgitt behov for utfylling i sjø, samt endre på eksisterende fylling.
Det søkes om oppgraving/mudring av 23 000 m3 +/- 5000 m3 og utfylling av 50 200 m3 +/- 5000 m3.
Utfylling volum i sjø er beregnet til 35 900m3. Totalt areal som berøres er beregnet til 15 350m2. Det
søkes derfor om 15000 m2 +/- 3000 m2.
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Figur 1: Tiltaksområdet gjengitt fra søknaden til Norconsult, Figur 5, dokumentnummer RIM01. Rødt omriss
viser omtrentlig plassering av tiltaksområdet.

Fremgangsmetode
Utfyllingsområdet utformes med tett spunt som etableres før massene fylles innenfor. Det er i
søknaden lagt til grunn at spunt settes uten mudring. Dersom det på bakgrunn av geotekniske
undersøkelser viser seg nødvendig med mudring vil det bli søkt om endring av tillatelse på aktuelt
tidspunkt.
Søker skal anvende sprengsteinmasser fra eksisterende fylling og det refereres til lavt
spredingspotensial av de aktuelle massene. Øvrig fyllmasse skal være rene masser som egner seg til
formålet. Videre skal det iverksettes tiltak for å redusere partikkelspreding. Søker anser det ikke
nødvending å anvende miljøgrabb eller lukket graveskuff på overnevnte grunnlag.
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Avbøtende tiltak
Søker planlegger bruk av siltgardin i områdene hvor det skal utføres arbeid. Siltgardinen skal forankres
på sjøbunnen og dekke hele vannsøylen. Entreprenør er ikke valgt og detaljutførelsen av arbeidet er
ikke planlagt. Alt arbeid i sjø skal uansett foregå innenfor siltgardin. Siltgardin skal ikke fjernes før 14
dager etter at utfyllingsarbeidet innenfor siltgardinene er avsluttet. Det skal også bli utført daglig
inspeksjon med at siltgardinen har ønsket funksjon. Siltgardinen skal leveres til godkjent avfallsmottak
etter bruk. Etter at spunt er etablert vil det ikke lenger være nødvendig med siltgardin for arbeid utført
innenfor spunten.

Skyteledninger og plast
Det kommer frem av søknaden at sprengsteinsmassene fra Eiganestunellen som er brukt til
eksisterende fylling ikke inneholder plastfiber, men kan inneholde skyteledninger. Utgraving av
dagens utfylling kan dermed medføre frigjøring av skyteledninger fra eksisterende fylling. Ny fyllmasse
kan også inneholde plast. Tiltak for å hindre spredning av skyteledninger og plast vil foregå som
inspeksjon og oppsamling av eventuelle funn.¨Det skal føres logg over inspeksjonene.
Kontroll
I søknaden er det foreslått tiltak for å kontrollere at det ikke oppstår uønskede hendelser.
Siltgardinen/siltgardinene skal hver dag kontrolleres for å sikre ønsket funksjon før oppstart av
arbeidet. Arbeidet kan bare fortsettes dersom siltgardinen har ønsket funksjon. Det skal føres logg
over inspeksjonene og eventuelt vedlikehold av siltgardinen. Søker oppgir at det skal etableres en
beredskapsplan for arbeid som beskriver rutiner ved en eventuell skade på siltgardin, samt
varslingsrutiner ved akutt forurensning. I søknaden er det foretatt en vurdering om at det ikke er
nødvendig med overvåking av sedimentering i ålegrasområdet, biologisk undersøkelse av
ålegrasområdet, strandsone og kontinuerlig turbiditetsmålinger. Dette begrunnes med at overnevnte
tiltak ble utført under fyllingen som fant sted i 2014-2015 uten endringer i ålegrasområdene i
Jåttåvågen.
Det skal lages en sluttrapport når arbeidet er ferdig som beskriver hvordan vilkår fra
forurensningsmyndigheten er ivaretatt.
Mellomlagring
Søker oppgir stasjon for mellomlagring av masser til søndre dokk. Masser som skal tas opp er kun
tidligere utfylte masser og opprinnelig sjøbunn er ikke antatt å bli berørt av mudringsarbeidet.
Sprengsteinsmassene inneholder ikke miljøgifter, men kan ha ett naturlig høyt innhold av arsen. Det
er ikke vurdert det som nødvendig med tiltak for å håndtere avrenning fra massene da de vil bli lagret
på tilsvarende masse på land eller på lekter innenfor siltgardin. Massene kan mellomlagres i
maksimalt 3 år.
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. Statsforvalteren samarbeider med
kulturminnemyndighetene slik at forholdene er avklart på forhånd, blant annet ved å sende søknaden
på høring til Museum Stavanger.
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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. Området er regulert til
havn/industri/lager i gjeldende reguleringsplan.

Miljøforhold
En sak skal være så godt opplyst som mulig før vedtak treffes, jf. forvaltningsloven § 17,
naturmangfoldloven § 8 og forurensningsforskriften § 36-2.
Naturmangfold
Det er registrert naturtyper i nærområdet til
planlagt
fylling.
Bløtbunnsområder
i
strandsonen Hinna, Vaulen, Hindalsgrunnen
og
Taraldsholmen
med
tilhørende
ålegrassamfunn og undervannseng er
registrert som svært viktige og viktige
naturtyper i Naturbase1.
Gandsfjorden er markert som gyteområde
for torsk2. Gyteområdet defineres som lokalt
viktig. Gandsfjorden er også et gyteområde
for brisling fra april til juli, og sild fra juli til
oktober.
Den
midterste
delen
av
Gandsfjorden er registrert som området for
rekefiske.

Figur 2: Utklipp fra Naturbase. Seksjon med grønne prikker
Det er i områder rundt Jåttåvågen registrert representerer ålegrassamfunn. Seksjon med grønne striper
flere truede og sårbare arter, deriblant representerer undervannseng. Kilde: Naturbase.
dvergdykker (2016), makrellterne (2015),
horndykker (2020), bergand (2017) og hettemåke (2015)3.
Vannforekomst
Tiltaksområdet ligger i vannforekomsten Gandsfjorden ytre (moderat eksponert kyst)4. Den
økologiske tilstanden i området er satt til moderat. Kjemisk tilstand i området er satt til dårlig, da det
er påvist forurensning med en rekke PAH-forbindelser, TBT og kvikksølv i vannforekomsten. Ifølge
Vann-Nett er vannforekomsten påvirket i middels grad av punktutslipp fra industri, og i ukjent grad av
diffus avrenning fra havneaktivitet. Det er også registrert funn av stillehavsøsters i vannforekomsten.

Naturbase
Fiskeridirektoratet:
https://portal.fiskeridir.no/portal/apps/webappviewer/index.html?id=ea6c536f760548fe9f56e6edcc4825d8
3 Artsdatabanken: https://www.artsdatabanken.no/Pages/264269/Kart
4 Vann-Nett: https://www.vann-nett.no/portal/#/waterbody/0242010800-1-C
1
2
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Bunnforhold og sediment
Det er foretatt prøvetaking av sediment i hele utfyllingsområdet. Det bemerkes fra søker at
hovedandelen av sjøbunnen i det aktuelle utfyllingsområdet består av betongplate. Området sør og
øst for overnevnte er det imidlertid forurensede sedimenter som overskrider grenseverdier.
Overskridelsene gjelder TA-2229/2007 av bly, kobber, sink, fluoranten, benzo(a)antracen,
benzo(ghi)perylen og TBT. Veileder for håndtering av sedimenter etter TA-2960/2012 er anvendt ved
gjennomføringen. Risikovurderingen foretatt av søker ved Norconsult viser et akseptabelt lavt volum
av utlekking av porevann som følge av utfylling på forurensede sedimenter. Den viser også akseptabel
lav risiko knyttet til sprengstoffrester for hele Jåttåvågen.

Høring
I henhold til forurensningsforskriften § 36-6 ble søknaden lagt ut til offentlig ettersyn den 28.07.2021.
Den offentlige høringen ble gitt frist til uttalelse på fire uker fra overnevnte dato. Statsforvalteren
mottok fire høringsuttalelser.

Høringsuttalelser
Stavanger kommune
Stavanger kommune presiserer at det mangler en beskrivelse av konsekvensene av støy for
nabobebyggelsen. Peling og spunting er sterkt støyende arbeid og sjøoverflate reflekterer støy
effektivt slik at støynivået blir høyt hos naboene. Det presiseres at Statsforvalteren må vurdere om
det skal legges begrensninger på arbeidstiden til for eksempel 7-15 for det mest støyende arbeidet.
Støysonekart må utarbeides for arbeidet.
Stavanger kommune kommer med merknad til avløpsrøret som skal legges gjennom hele området
hvor det skal anlegges badestrand. Dette må sikres for lekkasjer og føres langt nok ut til at det ikke
blir tilbakeslag inn til bade-området. Det stilles i uttalelsen spørsmål ved om sirkulasjonen vil bli god
nok i bade-området. Stavanger kommune bemerker at det ikke er gjort en vurdering vedrørende
mulighet for å endre utforming eller legge til andre tiltak som å pumpe inn rent sjøvann for å øke
sirkulasjonen.
Det bemerkes at planlegging av tiltak i sjø må ta hensyn til sjøverts ferdsel samt Havne- og
farvannsloven. Tiltak må ikke komme i konflikt med fremkommeligheten i farvannet. Tiltak som
etableres må dimensjoneres for å kunne motstå påregnelig drag og bølgeslag fra fartøy i området.
Stavanger kommune ønsker at det etableres infrastruktur, slik at anløp av hurtigbåter med
passasjerer kan gjennomføres sikkert og effektivt. Stavangerregionen bemerker at tiltaket ikke kan
etableres uten tillatelse fra SRH i henhold til § 14.
Et internt høringssvar fra idrett og utemiljø kom ikke med i høringssvaret datert 09.09.2021. Det
presiseres i tilleggsuttalelsen av 10.09.2021 at viktige naturverdier må ivaretas i anleggsperioden.
Dette gjelder blant annet bløtbunnsområder i strandsonen og ålegrasforekomstene ved Hinnavågen
og Vaulen. Siltgarding må benyttes slik foreslått i søknaden. Alle involverte må være kjent med
beredskapsplanen dersom det skulle oppstå skade på siltgardin eller frigjøring av skyteledninger fra
massene. Det bes om at det gjennomføres overvåking av strandsonen og ålegrasforekomstene i
anleggsperioden slik det er beskrevet i kapittel 5 i Norconsult sin rapport: Miljøvurdering ved utfylling,
og tiltaksplan Jåttåvågen, Stavanger kommune (2013). Det bes om at det planlegges og iverksettes
tiltak for å ivareta hensynet til utskifting av sjøvann ved den planlagte sandstranden innerst i viken.
Dette for å sikre vannkvaliteten og hindre algeoppblomstring.
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Det ønskes en spesifikk vurdering av tiltaket opp mot prinsippene i naturmangfoldloven §8-12.
Fiskeridirektoratet i region Sør
Fiskeridirektoratet i region Sør skal ivareta de marine ressursene i regionen, samt bidra til at fiskeriog havbruksnæringen får gode rammevilkår. Tiltenkte planer er vurdert med hensyn til
havbruksinteresser og biologisk mangfold. Konklusjonen i høringsuttalelsen er at dersom det gis
tillatelse til mudring, utfylling og peling, må tiltakene utføres på en så skånsom måte som mulig og
med strenge krav til gjennomførelsen av arbeidet. Utfyllingsmasser må være fri for skadelige stoffer,
og det må iverksettes tiltak for å hindre spredning av partikler og forurensning. Særlig omfattende og
støyende arbeid må ikke foretas i kysttorsken sin gytetid som er i februar-april. Eventuelt arbeid bør
uansett foregå i høst/vinterhalvåret når livet i sjøen er mest i ro, og sannsynligheten for å gjøre skade
på naturmiljøet er minst. Ved eventuelt masseopptak må forurensede masser tas på land og
deponeres på godkjent området.
Fiskarlaget Vest
Fiskerlaget Vest presiserer i sin høringsuttalelse at fiskerinæringen er basert på fornybar biologisk
produksjon. De er derfor helt avhengig av et rent og produktivt kyst- og havmiljø. Om det blir gitt
tillatelse til tiltaket forutsetter det at arbeid i sjø blir gjort utenfor gyteperioden for torsk, januar-april,
og at det blir gjort på en måte som hindrer mest mulig partikkelspreding. Det må settes inn avbøtende
tiltak for å hindre at forurensing i området blir spredt. Fiskarlaget Vest presiserer i høringsuttalelsen
at det blir fisket i området uten at dette er registrert, som for eksempel fiske etter leppefisk. Fiskerlaget
Vest er skeptisk til utfylling av sand i det planlagte badeområdet da sanden vil flytte på seg og endre
bunnforholdene og det marine miljøet utenfor utfyllingsområdet.
Kystverket
Kystverket har ikke merknader til omsøkt tiltak etter forurensingsloven. De gjør imidlertid
oppmerksom på at tiltaket også er søknadspliktig etter havne- og farvannsloven § 14. Tiltaket ligger i
Stavanger kommune sitt sjøområde utenfor hoved- og biled. Det vil derfor være Stavangerregionen
Havn IKS, som lokal havnemyndighet som vil behandle søknad etter havne- og farvannsloven.

Søkers kommentar til høringsuttalelser
I henhold til forurensningsforskriften § 36-4, andre ledd, ble søker forelagt innkomne uttalelser, og gitt
anledning til å komme med merknader til disse. Kommentarene og støttedokumentasjon er vedlagt
tillatelsen. Statsforvalteren trekker frem følgende kommentar som er relevant for vår behandling etter
forurensingsloven:
Støy: Det er ikke planlagt pele- og spuntarbeider i forbindelse med tiltaket. Under prosjektering av kai
o_T1 er det planlagt at kai etableres ved fylling i sjøen på utsiden av eksisterende kaifront/spuntvegg.
Ny kai bæres av betongelementer som settes ned på den nye utfyllingen. Når det gjelder støy fra
utfyllingsarbeidene ble det utført en støyvurdering inkludert støysonekart (vedlagt).
Naturmangfold i Hinnavågen: Søker viser til at naturmangfold er beskrevet i kapittel 3.1 av søknaden. I
tillegg er det også gjennomført en biologisk registrering av området i forbindelse med at utbyggingen
skal BREEAM-sertifiseres (vedlagt). Ecofact har oppsummert med at «planområdets marine del er
området i sin helhet viktig for trivielle arter, men i et forvaltningsperspektiv har den liten økologisk
verdi». Søker har vurdert at det ikke er nødvendig med ytterlige kartlegging av naturmangfold.
Avbøtende tiltak: Bruk av siltgardin er beskrevet i søknad. Basert på erfaringen fra overvåking av forrige
utfylling har søker vurdert å ikke være nødvendig med den samme overvåking for disse
utfyllingsarbeidene, så lenge man har gode rutiner for å følge opp de beskrevne avbøtende tiltak. Det
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legges til grunn at den omsøkte utfyllingen er langt mindre og lengre unna forekomstene. Når det
gjelder gytefeltene svarer søker at arbeidene er forskjøvet til høsten 2022 og kan utføres utenfor
gyteperioden.
Vannkvalitet: Søker viser til at vurdering gjennomført av Ecofact viser at det er tegn til dårlig utskiftning
med dagens situasjon som ikke vil bedres med ny utforming av området. Ifølge søker vil det være
nødvendig med større tiltak for å kunne bedre vannkvalitet i dette område.
Sandstrand: Utfylling med sand er innerst i området som tidligere er oppfylt med sprengsteinsmasser.
Tiltakene gjøres for bedre vannkvalitet og bunnforhold vil bedre de økologiske forholdene. Arbeidene
i sjø vil i første omgang kun omfatte endring av utforming av utfyllingen, og etablering av sandstranden
og nytt bunnsubstrat kommer senere. Hensyn til omgivelsene vil være et hensyn i prosjektering av
disse aktiviteter.

Statsforvalterens kommentar til mottatte høringsuttalelser
Statsforvalteren viser til Stavanger kommune sine uttalelser om badestranden, og påpeker at
badeområdet er lagt til rette for i gjeldende reguleringsplan. Vår tillatelse omfatter arbeidene som
gjennomføres, og således ikke en vurdering av hvor hensiktsmessig det er å legge en badeplass til
dette område. Vi er imidlertid enig i at det er viktig at badeplassen utformes slik at det er god
vannutskiftning, og at avløpsrør som legges i område ikke medføre dårlig vannkvalitet. Oppfølging av
badevannskvalitet er en oppgave som ligger til kommunen.
Når det gjelder utlegging av sand, er Statsforvalteren enig med Fiskarlaget Vest at det er viktig at sand
ikke spres ut av område og medføre en nedslamming av nærliggende natur. Vi viser til vår vurdering
herunder.
Statsforvalteren har ingen andre merknader til innkomne uttalelser, og viser til våre vurderinger og
fastsatte vilkår i tillatelsen.

Statsforvalterens vurdering
Rettslig grunnlag
Statsforvalteren har vurdert søknaden på bakgrunn av 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.
Myndighet for behandling etter forurensningsloven
Statsforvalteren er delegert myndighet for utfylling i sjø uavhengig av om utfylling foretas fra skip eller
fra land, jf. forurensningsforskriften kapittel 22 og rundskriv T-3/12.

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.

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 bestands-
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situasjon, 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 vannforekomstene 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 Gandsfjorden ytre 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
Generelt om forurensningsaspekter ved det omsøkte tiltak

Det er særlig tre aspekter med det omsøkte tiltak som kan medføre negativ påvirkning for
naturmiljøet:


arbeidet kan medføre partikkelspredning fra sjøbunn og utfyllingsmassene



arbeidet kan medføre plastforurensing fra utfyllingsmasser



arbeidet kan medføre støy og rystelser som kan være forstyrrende

Disse konsekvensene er i tillegg til den generelle konsekvens av tap av eventuelt naturmangfold som
har leveområde innenfor tiltaksområde. Formålet med vilkårene i denne tillatelsen er å begrense
tiltakets påvirkning utover dette område.

Spredning av forurensning
Søker beskriver at eksisterende fylling består av tunellstein (fyllitt og gneis) fra Eiganes tunellen som
ble fylt ut på betongbunn. Tunnelsteinen fra tunellen har inneholdt skyteledninger.
Arbeid i forurenset sjøbunn medføre fare for spredning av eksisterende forurensning. Søker har
foreslått bruk av siltgardin for å hindre spredning av skyteledninger og partikkelspreding under
operasjoner som medfører fare for forurensing. Et slikt tiltak vil beskytte mot partikkelspredning. Det
er i tillegg foreslått daglig inspeksjon innenfor tiltaksområdet for å samle opp eventuelle
skyteledninger som flyter opp. Etter vår vurdering vil disse avbøtende tiltakene være tilstrekkelig for å
hindre spredning av forurensning, forutsatt at de fungere etter hensikt. Det er også svært viktig at
siltgardin ikke åpnes og lukkes for å tillate bevegelse av skip, herunder lekter, inn og ut av område.
Slike åpninger bør holdes til et minimum, og det settes krav til at det må gå minst 24 timer uten arbeid
i sjø før siltgardin flyttes. Øvrige fyllmasse som er tiltenkt brukt for utfyllingen skal ifølge søker være
rene masser egnet for formålet.

Konsekvenser for fisk
Søker har planlagt å gjenbruke tidligere utfylt masse og supplere med rene masser som er egnet til
formålet. Partikler fra sprengstein har et høyere skadepotensiale for fisk enn naturlige partikler fordi
de er skarpere, og har lettere for å feste seg på fiskens gjeller. I tillegg kan blakking av vannet som
følge av spredning av finstoff resultere i at fisken finner det vanskeligere å finne næring, eller å unngå
predatorer. Det kan forventes at tidligere utfylt masse har en noe lavere finstoff innhold, da disse har
blitt «vasket» ved opprinnelig utfylling. Det kan likevel fremkomme noe finstoff, og ny masse vil
forventes et forhøyet innhold av slikt.
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Når det gjelder det omsøkte tiltak er Statsforvalteren særlig opptatt av tiltakets effekt på kysttorsk som
har leve -og gyteområdet i Gandsfjorden. Kysttorsken både lever og gyter i nærheten av
tiltaksområdet. Av føre-var-hensyn har Statsforvalteren vurdert at det er nødvendig å sette vilkår som
begrenser arbeid i sjø i gyteperioden for kysttorsk. Av føre-var hensyn og basert på innspill fra
Fiskeridirektoratet om at gyteperioden for kysttorsk er mellom februar-april, settes det krav at arbeid
i sjø ved Jåttåvågen 2 ikke kan utføres i perioden fra og med 01. februar, til og med 30. april.

Effekt på sjøfugl
Det er gjort en rekke observasjoner av sjøfugl, samt registrert hekkende sjøfugl i nærheten av
tiltaksområdet5. Anleggsarbeid vil medføre en del lyd, både over og under vannoverflaten. Dette kan
virke forstyrrende for fuglelivet, og da særlig for de som søker mat under vannoverflaten. Det er gjort
observasjoner av flere truede arter, deriblant dvergdykker (2016), makrellterne (2015), horndykker
(2020), bergand (2017) og hettemåke (2015)6 i området rundt Jåttåvågen. Det ansees derfor som svært
viktig at arbeid tar hensyn til omkringliggende miljø og fauna. Ved observasjon av hekkelokaliteter på
selve tiltaksområdet ber vi om at Statsforvalteren ved Miljøvernavdelingen varsles umiddelbart for å
vurdere akutte tiltak for å ivareta hekkelokalitet i den perioden det eventuelt oppholder seg fugl som
hekker.

Spredning av plast
Det har de siste årene blitt rettet søkelys på spredning av plastavfall fra utfyllingsmasser bestående
av sprengstein. Søker har oppgitt at deler av utfyllingen vil bestå av sprengstein. Statsforvalteren har
satt krav om bruk av siltgardin, som vil hindre spredning av eventuelt flytende avfall. Det settes krav
om effektiv oppsamling av eventuelt avfall, og loggføring av denne oppsamlingen.

Samlet miljøpåvirkning
Søknaden omfatter arbeider i sjø som ved utføring kan føre til oppvirvling av bunnsediment. Søker
har foreslått bruk av siltgardin forankret i sjøbunn for å hindre spredning av eventuelt forurenset
sjøbunnsedimenter som følge av arbeidet. Siltgardinen skal dekke hele vannsøylen. Utfyllingen skal
utformes på en måte som kapsler inn forurensning og hindre utlekking av denne. Etter at spunt er
etablert skal det fremdeles anvendes siltgardin som en sikring mot lekkasje og overskytende vann
mens arbeidet pågår. Ved å utføre arbeidet utenfor gyteperioden for kysttorsk, forventes det at
effekter på fisk blir minimal.
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 under gjort en vurdering av forslaget til søker når
det gjelder tiltak som skal hindre negative konsekvenser på naturmiljøet som følge av arbeidet, 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 arbeidet.

5
6

Artsobservasjoner
Artsdatabanken
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Konklusjon
Vurdering av tiltaket etter vannforskriften og naturmangfoldloven tilsier at naturen i området kan bli
påvirket. Stavanger kommune har bekreftet at tiltaket er i samsvar med planbestemmelsene for
området.
Tiltaket er avgrenset i tid, og fastsatte vilkår vil føre til at det er minst mulig konflikt med fisk og fugl i
område. Det er planlagt avbøtende tiltak for å hindre spredning av forurensede partikler til
nærliggende naturmiljø, samt utfyllingen er planlagt på en måte som skal hindre utlekking av
forurensning i fremtiden. Statsforvalteren finner derfor å kunne gi tillatelse til arbeidene i sjø ved
Jåttåvågen 2, Stavanger kommune, på visse vilkår.
Tillatelsen er begrunnet i at tiltaket ikke vil føre til uakseptable miljøpåvirkninger, 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 søknadene av 03.05.2021 og 04.05.2021, og
opplysninger fremkommet under behandlingen av søknaden.

Vedtak
Med hjemmel i lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 11, jf. § 16, gir
Statsforvalteren i Rogaland på visse vilkår Stavanger Utvikling KF tillatelse til mudring, utfylling og
peling i sjø ved Jåttåvågen 2 i Stavanger kommune. Tillatelsen omfatter mudring av ca. 23 000 ±
5000 m3 fyllmasser og sjøbunnsedimenter, samt utfylling i sjø av ca. 50 200 ± 5000 m3
sprengsteinsmasser.
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
ellers vil medføre. Prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12 er lagt til grunn som retningslinjer for
beslutningen. Søknaden er også vurdert etter bestemmelsene i vannforskriften. Det stilles nedenfor
vilkår om tiltak for å begrense forurensning, og for å motvirke skader på det marine miljø.

Vilkår
Med hjemmel i forurensningsloven § 16 blir det stilt følgende vilkår for tillatelsen. Vilkårene er
nummerert for å lette den planlagte rapporteringen, særlig med tanke på avvik.
Generelle vilkår:
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
arbeidet. Det er videre tiltakshaver sitt ansvar å sørge for å fremskaffe alle nødvendige
opplysninger slik at arbeidet kan gjennomføres tilfredsstillende og i henhold til tillatelse.
2. Tiltakshaver er ansvarlig for å gi beskjed til Statsforvalteren når arbeidet 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 anleggsarbeideidet, dokumenter mm.,
for å kunne føre tilsyn med aktivitetene.
4. Arbeid i sjø skal utføres på en måte som minimerer risiko for skade og/eller ulempe for det
marine miljø. Arbeidet skal utføres på en så skånsom måte som mulig.
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5. Arbeid i sjø er ikke tillatt i perioden 01. februar - 30. april av hensyn til gyteperiode for
kysttorsk.
6. Statsforvalteren ved miljøvernavdelingen skal umiddelbart varsles om det observeres
hekkende sjøfugl på tiltaksområdet for å vurdere akutte tiltak for å ivareta hekkelokalitet i
den perioden det eventuelt oppholder seg hekkende fugl på tiltaksområdet.
7. Støy fra arbeidet og/eller anleggstrafikk skal ikke overskride grenseverdiene i gjeldende
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442; Klima- og miljødepartementet).
Arbeid skal gjennomføres innenfor vanlig arbeidstid, 07:00 – 16:00 mandag – fredag.
8. Før anleggsarbeidene starter, skal tiltakshaver ha etablert en beredskapsplan som skal
gjennomføres straks hvis det viser seg at arbeidet medfører akutt forurensning til vann, grunn
og luft. Beredskaps planen skal være tilpasset den miljørisikoen som tiltaket til enhver tid
representere. Beredskapsplanen oversendes til Statsforvalteren før oppstart av arbeidet.
9. Tillatelsen gjelder i tre (3) år fra utløp av klagefristen.
Siltgardin
10. I forkant av arbeidet skal det etableres en siltgardin som omfavner hele området for
pågående arbeid. Siltgardin har som hensikt å hindre spredning av sjøbunnssedimenter
under mudring og utfylling, samt spredning av finstoff og plast fra utfyllingsmassene.
10.1.

Det skal gjennomføres daglig tilsyn med siltgardin for å sikre at denne fungerer etter
sin hensikt. Inspeksjon skal loggføres og vedlegges sluttrapport jf. vilkår 19-21.

10.2.

Siltgardin skal ikke fjernes før 14 dager etter endt arbeid. Brukt siltgardin skal leveres
til godkjent mottak.

10.3.

Det er ikke tillatt å åpne og lukke siltgardinen under arbeidet.

Utfylling i sjø
11. Utfylling i sjø skal gjennomføres på en måte som sikrer stabilitet i massene under tiltakets
utførelse og i ettertid.
12. Transport, mellomlagring og håndtering av utfyllingsmasser skal gjøres slik at det forårsaker
minst mulig søl, støy og støv.
13. Utfyllingsmassene utover det som brukes fra opprinnelig fylling skal være rene masser og
egnet til formålet slik det er beskrevet i søknaden. Massene skal ikke inneholde avfall,
herunder betong- og teglavfall, plast eller annet avfall.
14. Tiltakshaver skal sikre at utfyllingsområde overvåkes visuelt for flytende plastavfall, og at
dette samles effektiv under tiltaket. Oppsamlet plastavfall fra sprenging skal loggføres. Logg
leveres sammen med sluttrapport jf. vilkår 18.
Mudring
15. Mudring skal utføres på så skånsom måte som mulig for å hindre unødvendig oppvirvling av
sedimenter.
Rapportering
16. Under gjennomføring av tiltaket skal virksomheten overvåke tiltaket blant annet for:


Å sørge for at avbøtende tiltak som utføres er tilstrekkelig effektive til å hindre
uønskede effekter.



Å kunne iverksette strakstiltak ved behov.



Å dokumentere at krav i tillatelse overholdes.
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17. Ved avvik fra vilkår i denne tillatelsen eller andre uventede hendelser som berører ytre miljø,
er tiltakshaver ansvarlig for at Statsforvalteren varsles umiddelbart. Avvik skal loggføres.
18. Når arbeidet i sjø er ferdig skal tiltakshaver utarbeide en kort rapport der samtlige resultater
fra arbeidet presenteres, og hvor en dokumenterer at vilkårene i denne tillatelsen er oppfylt.
Rapporten skal minst inneholde:


Oppsummering av gjennomført tiltak og eventuelle avvik fra planlagt arbeid med
begrunnelse.



Mengde og type masse som er fylt ut.



Loggført inspeksjon av siltgardin og oppsamlet plastavfall.



Beskrivelse av erfaring med utstyr, teknologi etc.

Rapporten skal sendes til Statsforvalteren innen 8 uker etter avsluttet arbeid i sjø.

Vi vil understreke at all forurensning fra arbeid i Jåttåvågen i Stavanger kommune, isolert sett er
uønsket.
Brudd på vilkår i tillatelsen 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. forurensningsloven § 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.

Etterkunngjøring
Tillatelsen og søknadsdokumentene vil bli lagt ut til offentlig ettersyn på internettsiden til
Statsforvalteren i Rogaland www.statsforvalteren.no/rogaland under emnet Miljø og klima.

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 sfropost@statsforvalteren.no.

Med hilsen
Kirsten R. Kristiansen
fung. seksjonsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent

Andreas Enoksen Berg
praksisstudent
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