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Melding om mottatt søknad - utfylling i sjø ved Lakseberget i Sandvika
Statsforvalteren i Oslo og Viken viser til mottatt søknad datert 22.10.2022, der det søkes om tillatelse
etter forurensningsloven til utfylling av inntil 1 000 000 m3 masser til sjø ved Lakseberget i Sandvika.
Forventet saksbehandlingstid
Grunnet stor arbeidsbelastning på vår avdeling for øyeblikket, har vi noe lenger behandlingstid enn
normalt for søknader om tillatelser etter forurensningsloven. Etter forvaltningsloven § 11 a, annet
ledd plikter Statsforvalteren å gi et foreløpig svar til søker. Forventet saksbehandlingstid fra
søknaden anses å være fullstendig opplyst er ca. 6 måneder.
Vi oppfordrer og ber søker om å se over og bekrefte at søknaden er tilstrekkelig opplyst i henhold til
krav fastsatt i lov og forskrift, eventuelt ettersende de opplysninger som mangler. I
forurensningsloven § 12 og forurensningsforskriften § 36-2 finner man de fastsatte krav til innhold i
søknad om tillatelse.
En forutsetning for at Statsforvalteren kan gi tillatelse er at det omsøkte tiltaket er i
overenstemmelse med kommunens plan for området. Vi ber derfor søker om å fremskaffe og
oversende en bekreftelse fra kommunen på at dette er i orden, dersom dette ikke allerede
fremkommer i oversendt dokumentasjon.
Statsforvalteren vil gjøre oppmerksom på at fristen for saksbehandlingen først løper fra det
tidspunkt saken er klar til behandling. Det betyr at dersom vi etter en gjennomgang av søknaden
finner at den er ufullstendig, og det er nødvendig med ytterligere opplysninger, vil fristen først
begynne å løpe når disse forholdene er brakt i orden.
Statsforvalteren som forurensningsmyndighet er ansvarlig for at saken er tilstrekkelig opplyst før
vedtak treffes jf. forvaltningsloven § 17. Det er søker som i denne sammenheng har ansvar for å
fremskaffe de nødvendige opplysningene så saksbehandlingen kan påbegynnes.
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Informasjon om plikt til å betale gebyr
Statsforvalteren informerer om at vi er pålagt å ta gebyr for behandling av søknad om
tillatelse/endring av tillatelse, jf. forurensningsforskriften kapittel 39, § 39-3. Grunnlaget for valg av
gebyrsats er forventet ressursbruk hos Statsforvalteren i forbindelse med søknaden. Vi vil varsle
gebyr og gebyrsats så snart vi har gjennomgått søknaden, og deretter vil gebyr fastsettes ved vedtak
når søknaden er ferdigbehandlet.
Korrespondanse
Søknaden fra Bærum kommune er lagret hos oss på saksnummer 2021/32522. Vi ber om at all
korrespondanse fra søker rettes til sfovpost@statsforvalteren.no og alltid merkes med saksnummer.
2021/32522. I tillegg kan e-poster også eventuelt sendes som kopi til den angitte saksbehandler sin
e-postadresse. På denne måten forsikrer vi at all korrespondanse mellom søker og Statsforvalteren
blir arkivert.
Saksbehandler hos Statsforvalteren er Andreas Røed (fmbuaro@statsforvalteren.no).
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