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Uttalelse til høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven Utfylling i sjø ved Lakseberget i Sandvika, gnr7 bnr284 - Bærum
kommune, Viken
Vi viser til oversendelse, datert 10.11.2021, om ovennevnte søknad om tillatelse etter
forurensningsloven.
Bakgrunn
Bærum kommune ønsker å fylle ut masser i 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 den forbindelse søker kommunen om
å få fylle ut med steinmasser fra samferdselsprosjektene Fornebubanen og E18. Det er
gjennomført sedimentundersøkelser i tiltaksområdet som avdekket at sjøbunnen er
forurenset med flere komponenter. 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.
Fiskeridirektoratets rolle
Fiskeridirektoratet region Sør skal ivareta de marine ressursene i regionen, samt bidra
til at fiskeri- og havbruksnæringen får gode rammevilkår. Fiskeridirektoratet som
sektormyndighet har med bakgrunn i dette vurdert tiltenkte tiltak ut fra fiskeri og marint
biologisk mangfold i området.
Vurderinger og merknader
Vår kartløsning Yggdrasil viser, slik det også er nevnt i søknaden, at det befinner seg
områder med bløtbunn og ålegress ved området hvor det ønskes å fylle ut i sjøen. Gå
gjene inn på https://portal.fiskeridir.no/plan for mer informasjon. Disse nevnte
naturtypene har viktig betydning som gyte- og oppvekstområde for både fisk og andre
marine arter.
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Vi ser det som svært negativt at viktige naturverdier ødelegges ellers at miljøgifter
slippes ut eller spres i naturmiljøet hvor de akkumuleres i næringskjeden og som på
sikt, representerer en potensiell fare for mennesker og dyr. Spesielt har miljøfarlige
stoffer negative konsekvenser til gyte- og oppvekstområder for marine organismer og
for fiskeriene i utslippenes influensområder. Viktige stikkord er «mattrygghet» og
«helse».
Oversendt risikovurdering viser at dagens situasjon med forurensede masser ved
Lakseberget vil kunne bedres ved at de forurensede massene dekkes til med rene
masser og en massedybde som antas å være dypere enn gravedybden til levende
organismer. Dersom Statsforvalteren i Oslo og Viken gir tillatelse til omsøkte tiltak, må
det, slik det også fremstilles i oversendte dokumenter, stilles strenge krav for å redusere
partikkelspredning, spredning av miljøgifter o.l. Omsøkte tiltaket må gjennomføres på
en skånsom måte med best mulig egnede avbøtende tiltak, slik at omliggende
naturmiljø i så liten grad som mulig påvirkes.

Med hilsen

Erik Ludvigsen
seksjonssjef
Karen-Christine Oehninger Aasheim
rådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift.
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