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Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Pelagia AS, angående utfylling i sjø
ved Grønehaugen den 08.11.2021. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får
tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.
Statsforvalteren i Rogaland ga 3 anmerkninger under inspeksjonen.

Anmerkninger:
 Virksomhetens håndtering av avfall utendørs kan forbedres
 Sorteringsgrad i sedimenter som skal benyttes til utfylling i sjø kan forbedres
 Avvik relatert til ytre miljø bør varsles til Statsforvalteren
Anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: PELAGIA EGERSUND SILDOLJEFABRIKK
Organisasjonsnr.: 971679832

Eies av: 989094823

Bransjenr. (NACE-kode): 10.209- Bearbeiding og konservering av fisk og fiskervarer

Kontrollert enhet
Navn:

Mudring og utfylling – kai Pelagia

Kommune: Eigersund

Anleggsnr.: 1101.0149.01
Fylke: Rogaland

Anleggsaktivitet: Mudring og utfylling
Tillatelse gitt: 02.07.2021

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Sist endret:

Pelagia AS har tillatelse etter forurensingsloven til mudring og utfylling i sjø. Inspeksjonen ble
gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av lov eller tillatelse
overholdes.
Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.
Inspeksjonstema
 Kontroll av tillatelse tiltak i sjø

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir
ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.
Definisjoner
Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.
Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre
miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for
virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som
ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen
Det er ingen krav om oppfølging av anmerkninger. Vi vil likevel påpeke at en tilbakemelding
på hvordan anmerkningene blir fulgt opp styrker dialogen mellom Statsforvalteren og
tiltakshaver. Dersom dere ønsker å komme med en tilbakemelding ber vi om at dere stiler
svarbrevet eller e-post (sfropost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Rogaland v/Kirsten
Redmond Kristiansen.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel om gebyr sendt 09.11.2021. Det ble varslet et gebyr på 13 500,-, tilsvarende
gebyrsats 4. Hjemmel for et vedtak om sats for kontroll av virksomheter er
forurensningsforskriften § 39-7. Det har ikke kommet noen merknader til varselet.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren
i Rogaland (jf. offentleglova).

6. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:
Anmerkning 1
Virksomhetens håndtering av avfall utendørs kan forbedres
Kommentarer:
Ved befaring på området noterte Statsforvalteren at det var en del avfall på avveie. Det ble
også observert spesielt en del plast beholdere i nærheten av sjø. En forbedret
avfallshåndtering på anleggsområdet vil sikre at avfall ikke havner i sjø.
Anmerkning 2
Sorteringsgrad i masser fra land som skal benyttes til utfylling i sjø kan forbedres
Kommentarer:
Ved befaring ble det observert en stor mengde usortert avfall i massene fra land som er
mellomlagret før utfylling i sjø. I tillatelsen er det beskrevet at denne utfyllingen skal være fri
for avfall og dersom denne sediment ansamlingen ikke sorteres vil det anses som et brudd på
forurensingsloven. Entreprenør opplyste under tilsynet at massene har vært sortert en gang,
men ved befaring var det tydelig at det bør sorteres en gang til før masse blir dumpet i sjø.
Anmerkning 3
Avvik relatert til ytre miljø bør meldes til Statsforvalteren umiddelbart etter hendelsen fant
sted.
Kommentarer
Ved tilsynet ble Statsforvalteren gjort oppmerksom på at det har vært avvik med siltgardinen.
Disse avvikene ble loggført og avviksskjema ble fylt ut, men Statsforvalteren ble ikke varslet

om hendelsene. Dersom slike avvik forekommer i videreførelsen av arbeidet ved
Grønehaugen bør Statsforvalteren gjøres oppmerksom på avvikene.

7. Andre forhold
Organisering av arbeidet ved Grønehaugen
Pelagia AS er byggherre, men bruker Multiconsult til å håndtere prosjektet.
Entreprenørarbeidet utføres av to bedrifter med ulike ansvarsområder. Vest Betong AS er
ansvarlig for arbeid i sjø, og Bertelsen og Garpestad er ansvarlig for arbeid på land samt
mudring. FAS er innleid av Vest Betong som
underentreprenør på spuntingen. Alle
involverte parter har byggemøter hver 14
dag for å sikre god informasjonsflyt og
fremdrift.
Fremdrift ved Grønehaugen
Ved tilsynsdato ble celle nummer 5 spuntet
og masser på land ble avdekket. Etter
spunting er ferdig så skal det mudres.
Mudringen skal utføres av Bertelsen og
Garpestad.
Mellomlagring av forurensende masser i
Figur 1. Cellespunting ved Grønehaugen
tilstandsklasse 4.
Mellomlagring av forurensede masser inngår ikke tillatelsen til tiltak i sjø og er derfor ikke
involvert i inspeksjonen. Vi vil likevel påpeke at disse massene er mellomlagret på en hellende
overflate med nedslagsfelt mot sjø. Massene er heller ikke tildekket og beskyttet mot
avrenning til det marine miljø.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:
 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende
forskrifter
 Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) §§ 3 og
3a
 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
 Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren

