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Tillatelse til tildekking av forurenset sjøbunn i Store Lungegårdsvann i Bergen
kommune
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Fylkesmannen i Hordaland gir Bergen kommune tillatelse til tildekking av 400 dekar
forurenset sjøbunn i Store Lungegårdsvann.
Det er gitt tillatelse til å legge et lag med rene masser over forurensede sedimenter for å
stanse dagens spredning av tungmetaller og organiske miljøgifter fra sjøbunnen. Det er
også gitt tillatelse til mudring dersom det oppstår behov for det. Tiltaket er planlagt
gjennomført tidligst 2019. Testtildekking utføres høsten 2017.
Tillatelsen gir vilkår om langsiktig overvåking av oppnåelse av miljømål,
tildekkingslagets tilstand og funksjon etter avsluttet tiltak, samt ansvar for vedlikehold
av tildekkingslaget.
Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 11, jf. §16. Vilkår for tillatelsen
er gitt i vedlegg som følger tillatelsen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vi viser til søknad fra Bergen kommune om tillatelse etter forurensningsloven av 7.
september 2016 og søknad om testtildekking av 29. mai 2017. Vi viser til delegering av
myndighet til å behandle gjeldene sak, fra Miljødirektoratet til Fylkesmannen, av 6.
september 2016.
Bakgrunn
Bergen havn er blant Norges 17 prioriterte områder i regjeringens handlingsplan for
opprydding i forurenset sjøbunn, jf. St. meld. nr. 14 (2006 - 2007) Sammen for et giftfritt
miljø. Tiltakene som planlegges i Store Lungegårdsvann er viktig for å oppfylle målene i
handlingsplanen.
Renere havn Bergen er et samarbeidsprosjekt mellom Bergen kommune og Bergen og
Omland havnevesen med mål om å rydde opp i forurenset sjøbunn i Bergen. Tiltaksområdet
for Renere havn Bergen er Vågen, Puddefjorden og Store Lungegårdsvann, jf. figur 1.
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Figur 1 – Oversikt over områdene som inngår i Renere Havn Bergen
Tiltak i Puddefjorden skal gjennomføres i 2017 og 2018. Tiltak i Vågen vil gjennomføres
etter at tiltak i Store Lungegårdsvann er utført.
Søknadens innhold
Tildekking Store Lungegårdsvann
I regi av prosjektet "Renere Havn Bergen" er det utført kartlegginger som har påvist at
sjøbunnen i Store Lungegårdsvann er sterkt forurenset av tungmetaller og organiske
miljøgifter som PCB1, PAH2, og TBT3. En risikovurdering (Cowi 2014) konkluderte med at
det er en uakseptabel risiko for spredning av forurensing, opptak av forurensning i biota og
helserisiko for mennesker ved dagens miljøtilstand.
Tiltaksplan (Cowi 2016) beskriver tiltak mot forurenset sjøbunn i Store Lungegårdsvann.
Tiltaksområdet utgjør ca. 400 dekar. Det er ikke kjent at det er behov for mudring for å
opprettholde dagens seilingsdyp, og som hovedmetode foreslås derfor tildekking. Det foreslås
følgende tiltak for etablering av ny, ren sjøbunn i Store Lungegårdsvann:
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PCB (polyklorerte bifenyler) er en gruppe syntetiske klorforbindelser som er giftige, tungt nedbrytbare og
bioakkumulerende. Ny bruk av PCB har vært forbudt siden 1980.
2 Stoffgruppen PAH består av mange forskjellige forbindelser. Noen er giftige, arvestoffskadelige eller kreftfremkallende.
PAH dannes ved all ufullstendig forbrenning av organisk materiale. Vedfyring og aluminiumsindustrien er de største kildene
til utslipp av PAH.
3 Organiske tinnforbindelser er generelt veldig giftige både for mange marine organismer og varmblodige pattedyr. Tidligere
ble forbindelsen TBT brukt i stort omfang i bunnstoff til skip og båter. Alle organiske tinnforbindelser er nå forbudt til slik
bruk.
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I områdene med bløtest sjøbunn (ca. 350 dekar) anbefales enten tynnsjiktstildekking
med en lagvis blanding av aktive materialer nederst og sand/skjellsand over eller
tildekking med sand/skjellsand med total tykkelse fra ca. 20 til 40 cm. Nødvendig
tykkelse på tildekkingslaget og utleggingsmetode må nærmere avklares i
detaljprosjekteringen. Det må vurderes om det er nødvendig å gjennomføre mudring i
et mindre område i den vestlige delen av tiltaksområdet.
I området med fastere sjøbunn i de vestlige delene av Store Lungegårdsvann (ca. 50
dekar) anbefales tildekking med enten TBM4-masser eller sand/skjellsand med total
tykkelse på ca. 40 cm. Nødvendig tykkelse på tildekkingslaget og utleggingsmetode
må nærmere avklares i detaljprosjekteringen. Det må vurderes/undersøkes om det er
nødvendig å gjennomføre tildekking i de grunne områdene med fastere sedimenter rett
utenfor strandlinjen.
De groveste fraksjonene av TMB-masser eller andre grovkornede masser som
nedknust sprengstein anbefales til bruk som erosjonssikring i områdene der sterk
strøm eller båttrafikk kan medføre erosjon av tildekkingslaget.

Gjennom å etablere et varig tildekkingslag som isolerer/binder miljøgiftene i eksisterende
sjøbunn, skal man oppnå følgende forslag til miljømål for Store Lungegårdsvann:
 Innhold av PCB7, PAH16 og tungmetaller (As, Cd, Cu, Cr, Pb, Hg, Ni, Zn) i de øverste
10 cm av sjøbunnen skal ikke overskride tilstandsklasse5 III
 Forurenset sjøbunn i Store Lungegårdsvann skal ikke utgjøre en helsefare for
mennesker.
 Forurenset sjøbunn i Store Lungegårdsvann skal ikke gi negativ påvirkning på
økosystemet i Puddefjorden og resten av Byfjorden.
Det er foreslått følgende tiltaksmål for tiltaket som er rettet mot utførende entreprenør og
danner grunnlag for kontroll med tiltaksgjennomføringen:
 I inntil fire uker etter at tiltaket er gjennomført skal innholdet av PCB7, PAH16 og
tungmetaller (As, Cd, Cu, Cr, Pb, Hg, Ni, Zn) i de øverste 10 cm av sjøbunnen være i
tilstandsklasse II eller lavere.
 Tiltaket skal ikke medføre spredning av forurensede partikler til Puddefjorden.
Det skal gjennomføres tiltaksforberedende undersøkelser/vurderinger som blant annet
uttesting av tildekkingsløsninger i de bløteste delene av sjøbunnen, avklaringer om hvordan
kulturminner og ledninger/kabler på sjøbunnen skal beskyttes ved gjennomføring av tiltak,
avklaringer med hensyn på eventuell midlertidig flytting av båthavner, samt utarbeidelse av
detaljert kontroll- og overvåkningsplan for tiltaket.
Miljøgiftbudsjettet viser at totalt 55 kg kvikksølv, 5400 kg bly, 4 kg PCB og 400 kg PAH vil
isoleres ved gjennomføring av tiltaket i Store Lungegårdsvann.
Koordinering andre tiltak i Store Lungegårdsvann
Bybanen Utvikling har tillatelse etter forurensningsloven til utfylling av steinmasser i sjø
langs Store Lungegårdsvanns østre bredde i forbindelse med etablering av ny bybanetrasé.
Anleggsperiode er fra 2017 til 2018 eller 2019. I tillegg er det nylig avsluttet et
TBM-masser er masser fra tunellboremaskin som Jernbaneverket benytter for ny tunell gjennom Ulriken
Tilstandsklasser er et klassifiseringssystem for å angi grad av forurensning av miljøgifter i sjøbunnsedimenter,
jfr. Miljødirektoratets veileder M-608/2016
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utfyllingsprosjekt ved vannets nordlige bredde med Statens vegvesen som tiltakshaver.
Utfyllingene vil dekke deler av nåværende sjøbunn, og "Renere havn Bergen" søker om
tillatelse til tiltak mot forurenset sjøbunn i de områdene som ikke dekkes av
utfyllingsmassene (Figur 2).
I planleggingen av bybaneutfyllingen opereres det med et minimums- og et
maksimumsalternativ for utfyllingsareal. Dette gir dermed to alternativer for tiltaksareal for
opprydning i forurenset sjøbunn; 400 000 m² (tykk, rød linje i Figur 2) eller 380 000 m²
(stiplet, rød linje i Figur 2).
Finansieringen av tildekking av Store Lungegårdsvann er ikke avklart, og tidspunkt for
gjennomføring av tiltaket er dermed ikke fastlagt. Det er viktig fra et miljømessig hensyn at
bybaneprosjektets utfylling ferdigstilles før tiltak mot forurenset sjøbunn igangsettes for å
forhindre rekontaminering av tildekkingslaget. Dette medfører at tiltaket mot forurenset
sjøbunn i Store Lungegårdsvann tidligst kan starte i 2019.

Figur 2 Skyggerelieffkart med tiltaksområdet til "Renere havn Bergen". De to alternativene for
tiltaksareal er vist med tykk, rød linje og stiplet, rød linje. Tynn rød linje markerer inndeling av
tiltaksområdet i mindre delområder. Arealene som dekkes av utfyllingene til Statens vegvesen og
Bybanen utvikling er markert med henholdsvis grønn og blå skravur.

Testtildekking
Siden sjøbunnen i deler av Store Lungegårdsvann er svært bløt, skal det som en del av
detaljprosjekteringen av tiltaket gjennomføres en testtildekking i to mindre områder med bløt
sjøbunn for å teste ut tildekkingsløsninger og utleggingsmetodikk. Testtildekkingen er
planlagt gjennomført i august-september 2017.

4

To testfelt (testfelt 1 og 2) skal benyttes under testtildekkingen. Testfeltene er valgt ut etter
undersøkelser av sjøbunnen (Norconsult, 2016; COWI, 2016b). De to testfeltene er hver delt
inn i to mindre delfelt (testfelt 1A/1B og 2A/2B). En oversikt over de to testfeltene i den
vestlige delen av Store Lungegårdsvann er vist i Figur 3. De inntegnede testfeltene dekker
totalt i overkant av 15 daa, men størrelsen på testfeltene vil kunne bli justert etter at tilbudene
på arbeidet er innhentet.

Figur 3. Oversikt over testfelt 1 og 2 i den vestre delen av Store Lungegårdsvann
Det skal testes ut ulike tildekkingsløsninger i de forskjellige testfeltene. På grunn av de bløte
sedimentene i Store Lungegårdsvann, skal det benyttes relativt finkornede tildekkingsmasser
for å hindre oppvirvling og minimere belastningen på sedimentene. I testfelt 1 skal det testes
ut tildekkingslag med ren sand, mens i testfelt 2 skal det testes ut en kombinasjon av sand
og reaktive masser.
Tildekkingsmassene skal transporteres til tiltaksområdet sjøvegen. Det finnes ikke tilgang til
riggområde rundt Store Lungegårdsvann, så massene må pumpes i ledning/fraktes under
Nygårdsbroene til Store Lungegårdsvann. Massene skal legges ut skånsomt fra under
vannflaten for å redusere oppvirvling og spredning av forurensede partikler. Entreprenør må
ha godt posisjoneringsutstyr for å ha kontroll på hvor massene blir lagt ut.
Det er ikke lagt opp til bruk av siltgardin under testtildekkingen, men laboratorieforsøk
indikerer at utlegging av et første, tynt lag med skjellsand i hele testområdet vil minimalisere
oppvirvling av partikler og redusere belastningen på sedimentene. Overvåkningen av
testtildekkingen vil avgjøre om et tynt lag av skjellsand rett på sjøbunnen, samt skånsom
utlegging av tildekkingsmasser i flere tynne lag, vil være tilstrekkelig som avbøtende tiltak for
å forhindre spredning av forurensning. Det vil bli satt opp to faste stasjoner med
turbiditetslogger, sedimentfeller og passive prøvetakere som skal stå ute under hele tiltaket.
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Formålet med overvåkningen er å kartlegge eventuell spredning av forurensede partikler som
følge av testtildekkingen og således fremskaffe et godt datagrunnlag for å kunne avgjøre
hvilke avbøtende tiltak som eventuelt vil være nødvendige under hovedtildekkingen av
sjøbunnen i hele Store Lungegårdsvann.
Dokumentasjon som underlag for søknaden





"Risikovurdering av forurenset sediment i Store Lungegårdsvann, trinn 1, 2 og 3".
Cowi 11. april 2014
"Geotekniske forhold i forbindelse med tildekking, Store Lungegårdsvann".
Norconsult 30. august 2016
"Tiltaksplan bfor forurenset sjøbunn i Store Lungegårdsvann". Cowi 1. september
2016
"Beskrivelse av testtildekking i Store Lungegårdsvann". Cowi 26. mai 2017

Høring
Søknaden ble sendt på høring til plan-, kulturminne- og havnemyndigheter,
miljøvernorganisasjoner, grunneiere, båtforeninger og velforeninger. Søknadens dokumenter
ble lagt ut på Fylkesmannens og kommunens hjemmesider, og ble annonsert i Bergens
Tidende. Frist for å gi uttalelse var 24. oktober 2016.
Fylkesmannen mottok seks uttalelser.
St. Pauls Gymnas (15. september 2016) er positiv til tildekking av sjøbunnen, men er
skeptisk til mudring da denne metoden kan medføre spredning av miljøgifter.
Puddefjorden kajakklubb (24. oktober 2016) er positive til tiltakets miljøeffekt.
Kajakklubben informerer om dagens bruk av Store Lungegårdsvann og ber om at man i
anleggsperioden tar hensyn til dette for å ikke så legge for mange begrensninger i klubbens
aktivitet. Den nevnes særlig kajakkpolobanen liggende i Floridabukten. Den legges ut i april
og tas inn i oktober. Tildekking i denne perioden vil være begrensende for
klubbens aktivitet innen kajakkpolo og true planlagte nasjonale arrangementer
Kongelig Norsk Båtforbund, region vest (24. oktober 2016) er positive til tiltakets
miljøeffekt. KNBF region Vest påpeker følgende forhold på vegne av sine medlemsforeninger
i Store Lungegårdsvann, Motorbåtforeningen Neptun og Draugen Motorbåtforening:
 Konsekvenser av tildekkingsarbeidet som kan medføre en midlertidig flytting av
båthavner må ta hensyn til båtfolkets behov og sikkerhet for eget og foreningenes
havne og kai anlegg. Så også at havneanleggene opprettholder samme standard som
før arbeidet igangsettes.
 Tildekking og utfyllingsarbeidet må ikke hindre medlemmenes maritime båtaktivitet i
og inn/ut av Store Lungegårdsvann. Alt anleggsmateriell og anlegg i sjøarealet
benytter godkjente maritime merkinger og signaler som øvrige skipstrafikk. Så også at
slik merking er synlig uansett årstid.
Hartveit Eiendom AS (21. oktober 2016) sier følgende (sitat): Tildekking av sjøbunnen i
hele Store Lungegårdsvann som ledd i prosjektet "Renere Havn Bergen" er positivt med tanke
på å bedre vannkvaliteten. Etter vårt syn må det stilles krav til at massene transporteres
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sjøveien, (slange fra et større fartøy som ligger utenfor Nygårdsbroen) slik at man unngår
belastning på veier og arealer rundt Store Lungegårdsvann.
Vi viser også til kartgrunnlaget som viser overvannsledninger som blant annet
betjener våre eiendommer i Møllendalsveien 15 og 17. Det forutsettes at disse
opprettholdes og ikke påføres skade under arbeidet med tildekkingen av sjøbunnen.
Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum (20. oktober 2016) viser til at det er 5 vrak i
tiltaksområdet som er verna av § 14 i kulturminneloven (eldre enn 100 år). Dersom
tildekkingen gjennomføres på en måte som ikke skader kulturminnene er Museet positiv til
tiltaket. Det kan påregnes at Museet stiller krav til dokumentasjon av arbeidet underveis, og
minner om at det må søkes om dispensasjon fra kulturminneloven for tiltaket.
Bergen kommune ved Etat for byggesak opplyser at tiltaket ikke er avhengig av
dispensasjon fra gjeldende planer etter plan- og bygningsloven.
Kommunens kommentarer til uttalelsene
Bergen kommune har følgende kommentarer til høringsuttalelsene (11. november 2016):
Kommentar til Bergens sjøfartsmuseum:
Tiltaksløsningen i områder med kjente kulturminner vil avklares i detaljprosjekteringsfasen i
samarbeid med Bergens sjøfartsmuseum.
Kommentar til Kongelige Norsk Båtforening og Draugen båtforening:
Det kan bli aktuelt å midlertidig flytte pirene i småbåthavnene, men det vil da bli skaffet
midlertidige båtplasser for båteiere et annet sted. Dette vil i så fall planlegges i samarbeid med
båtforeningene. Anlegg i sjø vil bli merket med nødvendig lysmarkering slik at de er synlige
hele året.
Kommentar til Hartveit Eiendom:
Beskyttelsestiltak og plan for tiltak i områder med ledninger vil avklares nærmere i samarbeid
med eierne av ledningene i detaljprosjekteringsfasen.
Kommentar til Puddefjorden kajakklubb:
Tidsplan for tiltaket mot forurenset sjøbunn i området der kajakkpolobanen ligger vil bli
utarbeidet i samråd med Puddefjorden kajakklubb for å unngå konflikt med viktige
arrangementer.
Begrunnelse for tillatelsen
Rettslig grunnlag
Tiltak som kan føre til forurensning er forbudt, jf. forurensningsloven § 7. Det kan med
hjemmel i forurensingsloven § 11 og 16 likevel gis tillatelse etter søknad til slike tiltak.
Fylkesmannen har vurdert de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de
fordeler og ulemper tiltaket for øvrig medfører, jf. forurensningsloven § 11 femte ledd.
Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 og krav i vannforskriften er lagt til grunn som
retningslinjer ved skjønnsutøvelsen etter forurensningsloven
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Avgrensing mot annet lovverk
Tiltaket må avklares etter annet lovverk enn forurensningsloven.
Fylkesmannen kan ikke gi tillatelse etter forurensningsloven § 11 dersom dette er i strid med
endelige planer etter plan- og bygningsloven, med mindre vi har samtykke fra
planmyndigheten. Bergen kommune ved Etat for byggesak sier at tiltaket ikke er i strid med
gjeldende planer.
Det må innhentes tillatelse for frigivning av kulturminner etter kulturminneloven.
Tiltaket må avklares etter havne- og farvannsloven med Bergen og Omland havnevesen.
Aktive utslipp fra landbaserte kilder
Det er et prinsipp i oppryddingstiltak i forurenset sjøbunn at utslipp av miljøgifter fra kilder
på land må være under kontroll, slik at man ikke forurenser den nye rene sjøbunnen på nytt.
Miljøgiftene som i dag ligger på sjøbunnen i Store Lungegårdsvann skyldes utslipp fra ulike
kilder som har pågått over mange hundre år. Noen av miljøgiftene (PCB, TBT) har vært
forbudt å bruke og omsette i flere år. Det meste av forurensende industrivirksomhet langs
Store Lungegårdsvann er avsluttet eller flyttet. Tidligere utslipp av urenset avløpsvann til
Store Lungegårdsvann er sanert og overført til moderne renseanlegg med utslipp lengre ut i
Byfjorden. De største historiske kildene til miljøgifter er vekk. Men det er ennå aktive kilder
som potensielt kan forurense Store Lungegårdsvann. I regi av Renere havn Bergen er det
utført og skal utføres undersøkelser og tiltak for å redusere utslipp fra sandfang og
overvannsutslipp. Det ble gjennomført en kildesporingsaksjon med bistand fra
Miljødirektoratet i april 2016 hvor potensielle kilder er kartlagt og fulgt opp med tilsyn fra
Fylkesmannen og Bergen kommune.
Arbeidet med å redusere utslipp fra aktive landkilder må prioriteres av alle
forurensningsmyndigheter (Bergen kommune, Fylkesmannen) som har ansvar for
virksomheter innenfor Store Lungegårdsvanns nedslagsfelt. I dette arbeidet vil resultat fra
langtidsovervåkingen av Store Lungegårdsvann kunne benyttes aktivt til å lokalisere aktive
kilder, jf. vilkår 8.5. Fylkesmannen vil som mottaker av overvåkningsrapportene koordinere
og iverksette tiltak for å spore og redusere utslipp fra aktive kilder for virksomheter hvor
Fylkesmannen er delegert myndighet etter forurensningsloven, samt anmode andre
forurensningsmyndigheter om å følge opp sine virksomheter og aktiviteter der dette er aktuelt.
Vurdering av søknaden
Fylkesmannen vurderer at dokumentasjonen som ligger til grunn for søknaden er i samsvar
med Miljødirektoratets veiledere for håndtering av forurensede sedimenter.
Hovedårsak til dagens spredning av tungmetaller og organiske miljøgifter skyldes ifølge
risikovurderingen en kombinasjon av spredning som følge av erosjon fra skipstrafikk samt
spredning som skyldes sterk strøm pga. tidevann eller direkte opptak av miljøgifter gjennom
mat. Et tildekkingslag med tilstrekkelig tykkelse og erosjonssikring skal i teorien eliminere
disse spredningsveiene.
Sluttkontroll av tildekkingslaget, etter hvert som det etableres, skal blant annet baseres på
måling av konsentrasjoner av miljøgifter i den nye sjøbunnen. Miljøgiftinnholdet skal
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tilfredsstille tilstandsklasse II eller lavere (god tilstand). Sluttkontroll skal gjennomføres innen
fire uker etter tiltaket er avsluttet. Sluttkontrollen vil gi en dokumentasjon på om utlegging av
masser har vært utført med minimal oppvirvling og spredning av miljøgifter fra dagens
sjøbunn og gi grunnlag for ev. ytterligere tildekking av delområder hvor tiltaksmålet ikke er
oppfylt.
Tiltaksmålet er kun knyttet til sluttkontrollen. Miljømål 4.2.1 sier at konsentrasjonen av
miljøgifter i den nye sjøbunnen ikke skal overskride tilstandsklasse III (moderat tilstand).
Miljømålet vil være innrettet både mot tildekkingslagets funksjon og arbeidet med å redusere
utslipp fra aktive kilder. Tiltakshaver gis gjennom denne tillatelsen ett ansvar for å overvåke
konsentrasjon av miljøgifter i den nye sjøbunnen fremover, samt å vedlikeholde
tildekkingslaget for å isolere miljøgifter i dagens sjøbunn. Fremtidige økte konsentrasjoner av
miljøgifter i den nye sjøbunnen vil skyldes utslipp fra kilder på land, dersom tildekkingslaget
er intakt. Virksomheter og aktiviteter som kan bidra til utslipp må påregne aktiv oppfølging
fra de ulike forurensningsmyndighetene for å sikre at forurensningslovens bestemmelser
overholdes.
Sjøbunnens stabilitet og bæreevne for tildekking er dokumentert av Norconsult basert på
undersøkelser og beregninger. Sjøbunnens stabilitet vil også bli testet gjennom
testtildekkingen høsten 2017.
Fylkesmannens krav til avbøtende tiltak (vilkår) og overvåking
Tillatelsens overordnede formål er:
 Begrense spredning av partikkelbundne miljøgifter fra sjøbunn under anleggsarbeidet
til Puddefjorden, som vil ha ny ren sjøbunn når tiltaket gjennomføres
 Etablere et varig tett tildekkingslag som isolerer miljøgiftene på sjøbunnen
 Etablere ny ren sjøbunn for reetablering av fauna og flora
 Langsiktig overvåking av sjøbunn og vannmasser for å undersøke oppnåelse av
miljømål, tilstand og funksjon av tildekkingslaget, og ansvar for vedlikehold av
tildekkingslaget
Tildekking med rene masser på forurenset sjøbunn kan forårsake spredning av miljøskadelige
stoffer bundet i sedimentene. Finstoff og partikler fra sjøbunnen og finstoff som følger med
massene, kan spres, blakke vannet og nedslamme omkringliggende sjøarealer. På sjøbunn
som tildekkes vil bunnfauna og flora midlertidig forsvinne inntil nytt artsmangfold vil
reetableres i det nye rene topplaget.
Tillatelsen skal gi vilkår som minimaliserer forurensning under anleggsarbeidet og samtidig
gi vilkår som sikrer at tildekkingslaget oppnår god isoleringsevne og er bestandig mot ytre
påkjenninger. Her er det motsetninger. Det er viktig for evnen til å isolere miljøgifter i
sedimentene at tildekkingslaget inneholder en viss andel finstoff. Samtidig vil dette øke risiko
for at finstoff spres midlertidig under anleggsarbeidet. Fylkesmannen må akseptere en
midlertidig forurensning av rene partikler, for at hovedformålet som er isolering av
miljøgifter, skal oppnås innenfor akseptable grenser og ved bruk av best tilgjengelig
teknologi. Fylkesmannen legger til grunn anbefalinger i Miljødirektoratets veileder M350/2015 Håndtering av sedimenter for fastsettelse av tillatelsens vilkår.
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Hovedvilkår for å begrense forurensning under anleggsarbeidet
Tildekking skal være hovedmetode for tiltak. Tildekking medfører mindre tap av miljøgifter
under anleggsarbeidet enn mudring. Mudring med påfølgende tildekking kan benyttes der det
er behov for å opprettholde seilingsdyp, der sedimentene ikke tåler vekt av tildekkingsmasser
eller i områder med ekstra høye miljøgiftkonsentrasjoner, jf. vilkår 6.1.
Tildekkingsmassene må legges på sjøbunnen med en metode som minimaliserer oppvirvling
av forurenset sjøbunn.
Spredning av partikler under anleggsarbeidet skal kontinuerlig overvåkes med
turbiditetsmålere og turbiditeten nær anleggsstedet skal sammenlignes med naturlig turbiditet
i sjøen (referanseverdi). Overskridelse av referansenivå med >10 NTU utover en periode på
20 minutter skal medføre at arbeidene stanses, årsaksforholdene avklares og nødvendige
avbøtende tiltak gjennomføres.
Ved gjentatte overskridelser av turbiditetsgrensen under tildekking kan Fylkesmannen heve
turbiditetsgrensen for deler av arbeidet dersom tiltakshaver kan dokumentere at målt turbiditet
skyldes spredning av rent finstoff i tildekkingsmassene og ikke spredning av oppvirvlet
forurenset sjøbunn.
Det er gitt støv og støygrenser for arbeid i tiltaksområdet, samt for eventuelle lokaliteter som
benyttes som mellomlager/omlasting av tildekkingsmasser, jf. vilkår 5.1. Grensene skal
overholdes ved omkringliggende boliger, skoler, barnehager mv.
Hovedvilkår for å sikre at tildekkingslaget fungerer som et kjemisk isolerende lag
Masser som benyttes til tildekking skal oppfylle krave til renhet i henhold til
Miljødirektoratets Testprogram for tildekkingsmasser- forurenset sjøbunn (M-411/2015).
Erosjonssikring av tildekkingslaget skal dimensjoneres for ytre påvirkning ut fra kjente
opplysninger om skipstrafikk og strøm.
Det må velges en nedføringsmetode som sikrer at tildekkingsmassene har den tykkelse og
utbredelse som er planlagt og som er tilpasset sjøbunnens bæreevne.
Bergen kommune oppfordres til å legge restriksjoner på fremtidige tiltak som kan påvirke
tildekkingslaget i overordnede planer etter plan- og bygningsloven.
Kontroll og overvåkning
Styrende parameter for partikkelspredning under anleggsarbeidet er basert på
turbiditetsmålinger, som beskrevet ovenfor.
Konsentrasjonen av miljøgifter i ny sjøbunn (topp tildekkingslag) skal ved sluttkontroll
kontrolleres mot tiltaksmål. Overholdes ikke tiltaksmålet må det tildekkes ytterligere.
Etter gjennomført tiltak skal det gjennomføres en periodisk overvåking i første omgang over
10 år basert på et overvåkingsprogram. Formålet med overvåkingen er å undersøke om
tildekkingslaget er fysisk intakt (tykkelse, utbredelse, erosjonssikring) og om det isolerer
miljøgiftene. Er det mangler ved tildekkingslaget må det repareres.
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Naturmangfold og vannforskriften
Vannforskriften
Tiltaket skal gjennomføres i vannforekomsten Byfjorden indre del i Bergen kommune i
vassområde Vest i vassregion Hordaland. Vannforekomsten er vurdert å ikke få god
økologisk og kjemisk tilstand uten at det gjennomføres tiltak. I handlingsplan er opprydding i
forurenset sjøbunn i Bergen havn ett av hovedtiltakene som er nevnt. Tiltakene som må til for
å oppnå god økologisk tilstand vurderes som så kostbare og kompliserte at man ikke regner
med at god økologisk tilstand er oppnådd før i planperioden 2027-2033.
Det er en nasjonal målsetting at utslipp og bruk av kjemikalier som utgjør en alvorlig trussel
mot helse og miljø kontinuerlig skal reduseres. Målet er å stanse utslippene av stoffene som
står på regjeringens prioritetsliste6 innen 2020. Tildekkingen vil føre til at miljøgifter på
sjøbunnen tas ut av sirkulasjon og er derfor et viktig ledd i å nå dette målet. Tiltaket har stor
betydning for arbeidet med å nå miljømålene etter vannforskriften.
Naturmangfold
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelig kunnskap om naturmangfoldet, jf. naturmangfoldloven § 8.
Tildekking av 400 daa sjøbunn med ca. 0,4 meter rene masser vil ødelegge habitatet for de
organismer som lever der i dag. Det er imidlertid få eller ingen organismer i de sentrale delene
av Store Lungegårdsvann der oksygenforholdene er dårlige, og i kartleggingen av marint
naturmangfold i 2014 (NNI, 2014) ble verdien av dagens artsmangfold i bløtbunnsmiljøet i
denne delen av Store Lungegårdsvann vurdert til fra ubetydelig til liten verdi. I de grunne
områdene nær Strømmen vil trolig bunndyrsfaunaen reetableres etter få år, og det forventes en
bedring i leveforholdene siden bunndyrsfaunaen ikke vil komme i kontakt med dagens
forurensede sjøbunn etter tiltaket.
Det anbefales å unngå å gjennomføre tildekkingsarbeid nær Møllendalselvens munning i
perioden september til november grunnet gytesesong for anadrom fisk.
Av rødlistearter nevnes ål som er påvist i Store Lungegårdsvann. Konsekvensen av tiltaket for
ål er vurdert til middels negativ. Fylkesmannen finner at tiltaket, som har som mål å hindre
spredning av miljøgifter, må vektlegges høyere enn risikoen for å skade individer av ål som
kan passere anleggsområdet. Det vises til at ål også har konsentrasjoner av miljøgifter som
medfører at den ikke bør spises, jf. kostholdsråd fra Mattilsynet. Ål forventes å få bedre
livsvilkår når tiltak er gjennomført.
Søk i Naturbase og Artskart viser flere fuglearter, klassifisert som truede arter, som er
observert innenfor tiltaksområdet i Store Lungegårdsvann. Fylkesmannen vurderer at
anleggsarbeidet ikke vil ha negativ konsekvens for disse artene. På sikt anses tiltaket å ha en
positiv effekt for sjøfugler. Sjøfugler som i dag beiter i Store Lungegårdsvann, spiser skjell,
krepsdyr og fisk som inneholder miljøgifter som kan akkumuleres i fuglene. Når miljøgiftene
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Det er en nasjonal målsetting at utslipp og bruk av kjemikalier som utgjør en alvorlig trussel mot helse og miljø
kontinuerlig skal reduseres. Målet er å stanse utslippene innen 2020. Et kriteriesett definerer hvilke miljøgifter som omfattes
av målet. Hittil er 33 miljøgifter prioritert og ført opp på prioritetslisten. De fleste av miljøgiftene i sedimentene i Store
Lungegårdsvann står på prioritetslisten.
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er tildekket og tatt ut av sirkulasjon så vil miljøgiftinnholdet i skjell, krepsdyr og fisk på sikt
reduseres.
Forurensningssituasjonen og naturmangfoldet er kartlagt, og kravet i naturmangfoldloven § 8
om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap, er oppfylt.
Kunnskapsgrunnlaget for tiltaket vurderes som tilstrekkelig. Kravet om miljøforsvarlige
teknikker og driftsmetoder for å begrense skade på naturmangfoldet vil bli oppfylt når
arbeidet utføres i samsvar med vilkår i tillatelsen, jf. naturmangfoldloven § 12.
Vedtak
Fylkesmannen gir Bergen kommune tillatelse til mudring og tildekking av forurenset sjøbunn
i Store Lungegårdsvann. Tillatelsen er hjemlet i forurensningsloven § 11 jf. § 16. De positive
forurensningsmessige og samfunnsmessige effektene av tiltaket vurderes å være større enn
ulempene i form av mulig spredning av miljøgifter og skade på naturmangfoldet.
Tillatelsen er gitt på spesifikke vilkår som er listet i eget vedlegg.
Gebyr for saksbehandling
Fylkesmannen tar gebyr for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven. På
bakgrunn av de opplysningene som ble gitt i søknaden og Fylkesmannens ressursbruk i saken,
ilegger vi gebyr etter sats 3 (høyeste sats), 112 500 kroner, for behandling av søknaden, jf.
forurensningsforskriften § 39-3, jf. § 39-4. Faktura blir sendt fra Miljødirektoratet. Se
forurensningsforskriften kapittel 39 hvis dere vil lese mer om saksbehandlingsgebyret.
Endring og omgjøring
Tiltakshaver plikter å unngå unødvendig forurensning, jf. forurensningsloven § 7. Viser det
seg at forurensningsforholdene endrer seg, kan Fylkesmannen med hjemmel i
forurensningsloven § 18, endre vilkårene i tillatelsen og sette nye vilkår, og om nødvendig,
trekke tillatelsen tilbake.
Endringer skal være basert på skriftlig saksbehandling og en forsvarlig utgreiing av saken. At
det er gitt tillatelse til forurensning, ekskluderer ikke erstatningsansvar for skade, ulemper
eller tap forårsaket av forurensningen, jf. forurensningsloven § 56.
Rett til å klage
Tiltakshaver har fått tillatelse til tildekking av forurenset sjøbunn i Store Lungegårdsvann.
Hvis det likevel skulle være noe dere ønsker å klage på, inkludert vedtaket om gebyrsats og
plassering i risikoklasse, kan dere klage til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven § 28.
Fristen for å klage er tre uker etter at dere har mottatt dette brevet. Klagen bør være skriftlig
begrunnet, og den skal sendes til Fylkesmannen i Hordaland.
Med hilsen

Stein Byrkjeland
ass. miljøvernsjef

Magne Nesse
senioringeniør

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift.
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Vedlegg: Tillatelse til mudring og tildekking av forurenset sjøbunn i Store Lungegårdsvann
Kopi med vedlegg sendt til:
Miljødirektoratet
Bergen og Omland havnevesen
Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum
Hordaland fylkeskommune
St. Pauls Gymnas
Puddefjorden kajakklubb
Kongelig Norsk Båtforbund, region vest
Hartveit Eiendom AS
Naturvernforbundet Hordaland
Hordaland Natur og Ungdom
Miljøvernforbundet
Cowi
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