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Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven - utfylling i sjø ved
Lakseberget i Sandvika
Bærum kommune har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved
Lakseberget i Sandvika i Bærum kommune. For at saken skal bli tilstrekkelig belyst før
Statsforvalteren fatter vedtak i saken, ber vi berørte parter om å uttale seg om søknaden.
Søknaden er tilgjengelig på Statsforvalteren i Oslo og Viken sine hjemmesider under høringer.
Frist for å sende uttalelser til søknaden er 10.12.2021.
Statsforvalteren har den 22.10.2021 mottatt søknad fra Bærum kommune om tillatelse etter
forurensningsloven til utfylling i sjø ved Laskeberget (gbnr. 3024-7/284) i Sandvika i Bærum
kommune.
I samsvar med forurensningsforskriften § 36-7, sender vi søknaden på høring til de berørte offentlige
organer og myndigheter, organisasjoner som ivaretar allmenne interesser som vedtaket angår, samt
andre som kan bli særlig berørt. Dette for at saken skal bli tilstrekkelig belyst før Statsforvalteren
fatter vedtak i saken.
Sammendrag av søknaden
Bærum kommune søker om utfylling av masser til sjø ved Lakseberget i Sandvika for å etablere en
ny sjøfront langs Lakseberget, samt for å styrke kontakten mellom Sandvika, Høvikodden og fjorden
når E18 blir lagt i tunnel. I henhold til reguleringsplanen for området skal Lakseberget utvikles til et
område hvor livet i fjæra er frodig både over og under vann. Lakseberget utvikles i første omgang
som et maritimt område for friluftsliv og rekreasjon for allmennheten med ulike former for
sjøkontakt, møte- og aktivitetsplass, service og servering. Landutvidelsen er tenkt å kombinere et
naturlig fjordlandskap og mer urbant bearbeidet areal.
I forbindelse med utvikling av Lakseberget søker Bærum kommune om tillatelse til utfylling av inntil
1 000 000 m3 steinmasser til sjø innenfor et areal på inntil 60 000 m2. Det er planlagt å benytte
masser fra samferdselsprosjektene Fornebubanen og E18 til utfyllingsarbeidene. Det er blitt
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gjennomført sedimentundersøkelser i tiltaksområdet som avdekket at sjøbunnen er forurenset med
flere komponenter som for eksempel TBT, PAH-forbindelser, PCB og kvikksølv. For å begrense
spredning av forurensning ved utføring av utfyllingsarbeidene har tiltakshaver planlagt å etablere en
eller flere siltgardiner under hele utfyllingsperioden. Det er også planlagt å gjennomføre
turbiditetsmålinger utenfor utfyllingsområdet for å overvåke partikkelspredning.
Det er påvist viktige naturtyper innenfor tiltaksområdet i form av bløtbunnsområder i strandsonen
(Naturbase 2021). To steder innenfor tiltaksområdet er det også påvist undervannsenger med vanlig
ålegress. Kvaliteten på ålegressengene er vurdert som «svært god» etter den nasjonale indeksen for
ålegress.
Forventninger til høringsuttalelsene
Statsforvalteren oppfordrer høringsinstansene til å komme med begrunnede synspunkter på om
tillatelse skal gis eller ikke, eventuelt med konkrete forslag til avbøtende tiltak og
vilkår. Dersom høringsinstansen er kjent med forhold som ikke er tilstrekkelig opplyst i
søknaden, ønsker vi informasjon om det.
Deler av høringsuttalelser kan bli sitert i vedtaket om tillatelse skal gis eller ikke. Dersom uttalelsene
er omfattende, er det en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.
Arealbruk reguleres gjennom plan- og bygningsloven der kommunen er forvaltningsmyndighet.
Uttalelser knyttet til kommunens/statens vedtatte arealdisponeringer (arealplan, reguleringsplan og
eventuell dispensasjon fra reguleringsplan) vektlegger vi derfor ikke i vår vurdering.
For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at alle har anledning til å gi høringsinnspill, uavhengig av
om man er oppført på høringslisten.
Høringsfrist
Eventuelle uttalelser til søknaden sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken innen 10.12.2021.
Uttalelser sendes skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til
Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med saksnummer
2021/32522.
Søknaden er lagt ut på Statsforvalteren i Oslo og Viken sine hjemmesider. Gå inn på
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/horinger/.
Informasjon om videre saksgang
Etter at høringsinnspillene har kommet inn til Statsforvalteren, vil de bli forelagt søker til uttalelse,
før Statsforvalteren fatter vedtak om tillatelse blir gitt og eventuelt på hvilke vilkår.

Med hilsen
Nora Charlotte Hein Stamsø
seniorrådgiver
Klima- og miljøvernavdelingen
Dokumentet er elektronisk godkjent

Andreas Røed
rådgiver
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