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Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven- Statens vegvesen 
- utslipp av tunnelvaskevann fra Festningstunnelen i Oslo kommune 

Statens vegvesen har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av renset 
tunnelvaskevann fra Festningstunnelen i Oslo kommune. Søknaden sendes med 
dette på høring til aktuelle høringsinstanser for at saken skal bli tilstrekkelig belyst 
før Fylkesmannen fatter vedtak i saken.  
 
Søknaden vil bli offentliggjort på Fylkesmannen sine nettsider 
www.fylkesmannen.no/ov. 
 
Frist for å sende uttalelser til søknaden er 25.05.2019 
 
Fylkesmannen i Oslo og Viken har mottatt søknad fra Statens vegvesen datert 21.12.2018 
der det søkes om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av renset tunnelvaskevann 
fra Festningstunnelen med beliggenhet i Oslo kommune. Fylkesmannen mottok 
tilleggsinformasjon til søknaden den 02.04.2019. 
 
I samsvar med forurensningsforskriften § 36-7, forhåndsvarsler vi søknaden til berørte 
offentlige organer, organisasjoner som ivaretar allmenne interesser som vedtaket angår, 
eller andre som kan bli særlig berørt, før vedtak blir truffet i saken.  
 
Sammendrag av søknaden 
Utslipp av tunnelvaskevann til sjø og vassdrag kan medføre en rekke negative 
konsekvenser for vannmiljøet. Fylkesmannen anser derfor at tunnelvaskevann utgjør en 
fare for forurensning og krever en tillatelse etter forurensningsloven. Festningstunnelen 
vaskes for å opprettholde sikt og lys i tunnelen og dermed øke trafikksikkerheten. I 
forbindelse med rehabilitering av Festningstunnelen benytter Statens vegvesen 
anledningen til å etablere forbedret renseløsning for tunnelvaskevann. Tunnelvaskevannet 
skal slippes ut i Oslofjorden. 
 
Forventninger til høringsuttalelsene 
Fylkesmannen oppfordrer høringsinstansene til å komme med begrunnende synspunkter 
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på om tillatelse bør 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 Fylkesmannen informasjon om dette. 
 
Det er en forutsetning at det omsøkte tiltaket er i samsvar med kommunens planer for 
arealbruken. Vi ber derfor kommunen om å fordele søknaden til de instanser i kommunen 
som saken måtte angå, og å samordne eventuelle merknader fra disse. 
 
Høring 
Søknaden vil legges ut til offentlig gjennomsyn på http://www.fylkesmannen.no/ov. 
 
En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken innen 
25.05.2019. Vi ber om at uttalelsen gis skriftlig på e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, 
eller per post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Uttalelsen må 
merkes med referanse 2019/834.  
 
Informasjon om videre saksgang 
Etter at høringsinnspillene har kommet inn til Fylkesmannen i Oslo og Viken, vil de bli 
forelagt søker til uttalelse, før Fylkesmannen fatter vedtak om tillatelse blir gitt eventuelt på 
hvilke vilkår. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Hilde Sundt Skålevåg 
seksjonssjef 

  
 
Marte Strand Kvalø 
seniorrådgiver 
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