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Pålegg om å utarbeide revidert risikovurdering og tiltaksplan for Bukta-

Stavern i Larvik kommune.  

Fylkesmannen pålegger Larvik kommune med hjemmel i forurensningsloven § 51 å utarbeide 

en tiltaksplan for grunnforurensningslokaliteten Bukta-Stavern. Fylkesmannen finner ikke at 

rapportnr. 113092r1 datert 28.09.2018 oppfyller pålegget som ble gitt den 04.11.2016, og 

krever ytterligere vurderinger og utarbeidelse av en revidert tiltaksplan innen 01.06.2020.  

 

 

Fylkesmannen viser til varsel om ny frist for revidert tiltaksplan (11.11.2019), Fylkesmannens pålegg 

om utarbeidelse av tiltaksplan av 04.11.2016, tiltaksvurderinger (rapportnr. 113092r1) for Risøya 

avfallsfylling datert 28.09.2018, møte av 22.10.2019 og til sakens øvrige dokumenter. 

 

Bakgrunn 

Fylkesmannen påla Larvik kommune å gjennomføre supplerende undersøkelser og utarbeide en 

tiltaksplan for Bukta-Stavern (ID 2814; Grunnforurensningsdatabasen). Dette på bakgrunn av at 

området omfattes av et nasjonalt mål om opprydding av prioriterte grunnforurensningslokaliteter. 

Det er et mål at spredning av miljøgifter fra forurenset grunn skal stanses eller reduseres vesentlig.  

 

Som en oppfølging av pålegget mottok vi «Miljøteknisk grunnundersøkelse på sjø og land. Tiltaksplan 

for forurenset grunn» (rapportnr. 113092r1). Rapporten inneholder risiko- og tiltaksvurderinger kun 

for områder hvor det ikke er planlagt arealendringer i løpet av få år (omtalt som delområdene 3b og 

deler av 2 og 7). For de resterende områdene (1, 3a, 4, 5, 6 og deler av område 7) er resultater for 

utførte undersøkelser presentert. Men risikovurderinger og tiltaksanbefalinger er ikke gjennomført 

under henvisning til at grunnforurensningsproblematikken vil bli vurdert etter 

forurensningsforskriften kapittel 2, hvor kommunen er myndighet. Ifølge rapporten er det imidlertid 

ikke påvist uakseptabel spredning av forurensing. 

 

Følgende miljømål ble i rapporten lagt til grunn for risikovurderingen. 

 

1. Forurensningen i grunnen skal ikke medføre helserisiko for brukerne av området 

2. Det skal ikke foregå miljøskadelig spredning til omliggende resipienter.   
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Tiltaksplanen konkluderte med at det helsebaserte miljømålet er ansett som oppfylt, på bakgrunn av 

utførte undersøkelser og foreliggende planer for området. Den reelle utlekkingen og spredningen 

fra fyllingen til resipient er vurdert som liten. 

 

Fylkesmannens vurdering 

Fylkesmannens utfyllende kommentarer og vurderinger er gitt i vedlegg 1 til dette brevet. 

Vi har vurdert tiltaksrapporten i lys av pålegg av 4.11.2016 og finner grunn til å etterspørre revidert 

risikovurdering og tiltaksplan. På bakgrunn av områdets kompleksitet og forurensingspotensial, og i 

tråd med pålegget, mener vi det må gjennomføres en helthetsvurdering av spredningsrisikoen for 

området. For øvrig legger vi til grunn at området deles inn i delområder basert blant annet på 

arealbruk, og at det i løpet av få år skal utarbeides tiltaksplaner etter forurensningsforskriften 

kapittel 2 når det skal skje terrenginngrep på flere av delområdene. Vi ser imidlertid behov for å få 

en oppdatert oversikt over planstatus for hele området og antatt framdrift for nye reguleringsplaner 

for de ulike delområdene, og vil etterspørre dette. Videre mener vi det er noen mangler i kravet om 

at nye og foregående undersøkelser skal sammenstilles og presenteres på en oversiktlig måte 

(vedlegg 1- pkt. 1). 

 

Miljømål 1 er i rapporten vurdert som oppfylt på bakgrunn av stedspesifikke akseptkriterier som er 

beregnet til å være usedvanlig høye. Dette kan føre til aksept av miljømålet på feilaktig grunnlag. 

Tilstandsklassene gir gode føringer på hva som er akseptabel forurensning i grunnen avhengig av 

arealbruk, og dersom høyere tilstandsklasser skal bli liggende igjen i grunnen etter en opprydding 

skal dette begrunnes i lys av avbøtende tiltak. Vi mener at grunnlaget for risikovurderingen må 

gjennomgås, og at vurderingene bygges på faktiske måledata så langt det lar seg gjøre (vedlegg 1- 

pkt. 2).    

 

Utlekkingen fra fyllingen til resipient er vurdert som liten i tiltaksplanen. Det er påvist høye 

konsentrasjoner av metaller og/eller organiske stoffer i grunnvann langs sjøkanten, og også 

forhøyede nivåer av slike forurensninger i sjøbunnen. De passive prøvetakerne som har vært 

utplassert i sjø har ikke målt partikkelbundne miljøgifter, men de filtrerte prøvene viser forhøyde 

konsentrasjoner av metaller. Det er ukjent hvilke vurderinger som ligger til grunn ved plassering av 

de passive prøvetakerne, og om de faktisk vil fange opp utlekking fra fyllingen. Hovedstrøm og årlig 

utlekking av vannfase og partikler til resipient skulle utredes i henhold til pålegget, men er ikke kjent.  

Etter vår vurdering gir tiltaksplanen ikke tilstrekkelig grunnlag for å konkludere om miljømål 2 er 

oppfylt. Vi mener også at prøvetakningsstrategien kan føre til fortynning av konsentrasjoner (vedlegg 

1 – pkt. 3).  
 

En revidert risikovurdering gir grunnlag for nye vurderinger av tiltak, inkludert 

spredningsforebyggende tiltak for hele området. I rapporten vurderes tiltak i områdene 2 og 7 i form 

av fjerning av masser eller isolering av forurensning ved asfaltering. Men det anbefales å la massene 

bli liggende, evt. at det gjennomføres nye målinger for å verifisere utlekking før beslutning om tiltak 

fattes. Fylkesmannen vil påpeke at tiltak som anbefales generelt må være robuste og varige. 

Asfaltering vurderes ikke å tilfredsstille disse kravene, og gir ofte heller ikke en tilstrekkelig isolering 

av forurensning.   

 
Konklusjon 

Fylkesmannen har gjort en vurdering av dataene som er innhentet og risikovurderingene som er 

utført og finner at det er mangler når det gjelder etterlevelse av pålegg gitt 4.11.2016. 

Datagrunnlaget og vurderingene som finnes for lokaliteten må gjennomgås, og Fylkesmannens 
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kommentarer (vedlegg 1) utredes. Når det gjelder detaljerte krav til hva en tiltaksplan skal inneholde, 

viser vi til pålegget av 04.11.2016. Dersom det avdekkes behov for supplerende prøvetaking, skal 

dette utføres slik at risikovurderingene og tiltaksplanen kan ferdigstilles. 

 

Vedtak 

Med hjemmel i forurensningsloven § 51pålegger Fylkesmannen Larvik kommune å utarbeide 

revidert tiltaksplan for grunnforutsetningslokaliteten (ID 2814; grunnforurensingsdatabasen) Bukta-

Stavern.  

 

Tiltaksplanen skal utarbeides i henhold til pålegget av 04.11.2016, og Fylkesmannens kommentarer 

(vedlegg 1) skal utredes.  

 

Tidsfrister 

Tiltaksplan med nødvendig dokumentasjon skal sendes Fylkesmannen innen 01.06.2020. 

 

Oversikt over planstatus og antatt framdrift for nye reguleringsplaner skal sendes Fylkesmannen 

innen 01.04.2020.  

 

Klageadgang 

Dette vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker fra dette brevet er mottatt. Klagen 

skal begrunnes og sendes Fylkesmannen i Vestfold.  

 

 

 

Med hilsen 

 

Ingvar Oland (e.f.) 

fagsjef 

  

 

Kathrine Helen Sundeng 

rådgiver 
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