
Vedlegg 1 – Fylkesmannens kommentarer til risikovurderinger utført ved Bukta Stavern 

Tiltaksplan av 28.09.2018 er vurdert opp mot pålegg om utarbeidelse av tiltaksplan datert 
04.11.2016. 

 

1. Pålegget stiller krav om en helhetlig tiltaksplan, med dokumentasjon av nye og foregående 
undersøkelser som skal sammenstilles og presenteres på en oversiktlig måte. 
I tiltaksplanen er området delt inn delområder basert på bl.a. arealbruk. Det er ikke gitt en 
helhetsvurdering av området som pålagt. Etter vårt syn må det gjennomføres en helhetlig 
vurdering av spredningsrisikoen. Derimot skal helsebasert risikovurdering baseres på arealbruk, 
og derav er det hensiktsmessig at denne vurderingen deles opp på bakgrunn av dagens- og 
fremtidig bruk slik fremstilt i rapporten.    

 
Tiltaksplanen inkluderer risikovurdering kun for område 3b og de deler av område 2 og 7 som i 
dag er parkering og båtoppstillingsplass. Det er uklart hvilke areal og prøvepunkter på område 2 
og 7 som er inkludert i risikovurderingen da dette ikke er vist i kart eller på en annen oversiktlig 
måte.   
 
Tidligere undersøkelser er klassifisert etter utdatert veileder som ikke lenger er gyldig, som f.eks. 
resultater av grunnvannsbrønner fra 2012. Det kommer ikke tydelig frem hvilke 
prøvetakningsdyp tidligere undersøkelser i jord er utført i, eller om tidligere resultater er 
analysert på filtret eller ufiltrert prøve. I tillegg er enkelte tidligere resultater ikke presentert i 
rapporten, bl.a. analyseresultater av vann i område 2 på bakgrunn av at brønnene ikke er i drift 
lenger.  
   

 
2. Stedsspesifikke helsebaserte akseptkriterier er uvanlig høye, og kan føre til aksept av 

miljømålet; Forurensningen i grunnen skal ikke medføre helserisiko for brukerne av området, 
på feilaktig grunnlag. 
Beregning av stedsspesifikke akseptkriterier er primært aktuelt for stoffer det ikke er 
tilstandsklasser for, eller arealbruk som ikke er omfattet av TA 2553. De beregnede helsemessige 
akseptkriteriene for underliggende jord (område 3b) og toppjord (område 2 og 7) er uvanlig høye 
og enkelte områder overskrider tilstandsklasse V for forurenset grunn (TA-2553/2009). For 
eksempel er akseptkriteriet for kobber og krom (III) beregnet til henholdsvis 2,8 kg/kg og 22,8 
kg/kg. Det påpekes også at beregnet konsentrasjon i grunnvannet ikke stemmer med målte 
verdier. Dette kan tyde på at modellen i dette tilfellet ikke er særlig egnet eller at den er benyttet 
på feil grunnlag.  

 
Utgangspunktet er at det ikke aksepteres stedsspesifikk akseptkriterier dersom stoffene har 
tilstandsklasse i veilederen og planlagt arealbruk er omfattet av veilederen, jf. TA - 2553. På 
bakgrunn av at området er en avfallsfylling kan høyere tilstandsklasser bli liggende, dersom 
risikovurdering av både helse og spredning av forurensning er akseptabel sammenholdt med 
robuste og varige tiltak. Vi etterspør at hele risikovurderingen gjennomgås, og at vurdering 
bygges på faktiske måledata så langt det lar seg gjøre. 
 
Vi registrerer ellers at tiltaksplanen risikovurderer ulike jordlag mot ulikt arealbruk for område 3b 
som er regulert til boligformål. Toppjorden er vurdert opp mot sentrumsformål, mens 
dypereliggende jord er vurdert opp mot boligformål.  



 
3. Pålegget stiller krav om beskrivelse av kilde og effekter samt spredningsanalyse, herunder 

redegjørelse av årlig utlekking. Både spredning via vannfase og partikler skal dokumenteres.  
I tiltaksplanen ble det vurdert at den reelle utlekkingen og spredningen fra fyllingen til 
nærliggende resipient er liten. Dette er basert på fire passive prøvetakere plassert i Agnesbukta, 
og beregnet verdier som er gjort med bruk av middelkonsentrasjonen funnet i jord. 
Fylkesmannen påpeker at det er påvist forhøyde konsentrasjoner av metaller og organiske 
stoffer i grunnvann langs sjøkanten, hvorav flere av komponentene som er påvist i uakseptable 
konsentrasjoner står på den nasjonale prioriteringslista. Høye nivåer av metaller og organiske 
miljøgifter er også målt i sjøbunnen.  
 
Vannforekomstene Stavern og Larviksfjorden har dårlig kjemisk tilstand på grunn av bl.a. 
forhøyede konsentrasjoner av enkelte PAH-er i sediment (Vann-nett 5.11.2019), og skal etter 
vannforskriftens krav oppnå god tilstand innen 2027.  

Det er forhøyde metallkonsentrasjoner også i filtrerte prøver, hvorav brønn på område 7 har en 
høyere konsentrasjon sammenlignet med ufiltrert. I rapporten forklares dette med at det i 
utgangspunktet trolig var et større partikkelinnhold i den filtrert prøven. Vann som filtreres før 
analyse skal i utgangspunktet ikke være påvirket av partikkelinnhold i vannprøvene. 

Utfra kart over prøvetakningspunktene er overflateprøvene og kjerneprøvene av sediment tatt 
fra ulike lokasjoner. Prøvene er sammenlignet opp mot hverandre for vurdering av bl.a. aktive og 
tidligere kilder til forurensing funnet i sediment. For å kunne sammenligne sedimentprøver av 
øvre og nedre lag, bør prøvene i utgangspunktet være fra samme lokasjon og samme 
kjerneprøver. Prøvetakningsstrategien for sediment kan ha ført til fortynning ved at det er 
analysert på blandprøver med prøvetakningspunkter plassert utover i bukta. 

Det er ikke redegjort for vannstrømmer eller årlig utlekking fra området, begrunnet i at det er 
svært mange usikkerhetsfaktorer. Fylkesmannen mener rapporten ikke svarer på pålegget som 
ble gitt om redegjørelse for årlig utlekking, og at usikkerhetene kan reduseres betydelig ved å 
utføre spredningsanalyse. Dette kan bl.a. innebefatte vurdering av hovedstrømmen av vannet, 
partikulærtransport, permeabiliteten til underliggende masser etc. Det henvises bl.a. til 
Miljødirektoratets veileder M630/2016 med hensyn til kartlegging av potensielle spredningsveier 
i grunnen. Det er nødvendig med en robust og konservativ risikovurdering av fyllingens 
påvirkning på sjø, og det må vurderes om det er behov for ytterligere prøvetaking for å kunne 
svare ut pålegget. 


