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Høring - revidert søknad om tillatelse til utfylling i sjø - Sjursøya vest - Oslo 

Havn KS 

Oslo Havn KF ved Norconsult AS søker om revidert tillatelse etter forurensningsloven til 

utfylling av masser i sjø i bassenget vest på Sjurøya. 

 

Før Fylkesmannen fatter vedtak i saken ber vi berørte parter om eventuell uttalelse til 

søknad om revidert tillatelse. Søknaden om tillatelse sendes med dette på høring til aktuelle 

høringsinstanser for at saken skal bli tilstrekkelig belyst før Fylkesmannen fatter vedtak i 

saken. 

 

Ettersom saken, i et større omfang, har vært behandlet tidligere vil høringen nå være 

begrenset.  

 

Søknaden er tilgjengelig på Fylkesmannen i Oslo og Viken sine hjemmesider under høringer. 

 

Frist for å sende uttalelser til søknaden er 23.10.2020.  

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken viser til epost fra Norconsult datert 02.07.2020 der søkes om endret 

tillatelse etter forurensningsloven til utfylling av masser i sjø på Sjursøya vest. 

 

Bakgrunn 

Norconsult søker på vegne av Oslo Havn KF om å øke volumet på utfyllingsarbeider for å vinne land i 

bassenget vest på Sjursøya for å øke kapasiteten i containerhavna (stack 3.1).  

 

Den opprinnelige tillatelsen gitt den 22.01.2020 tillater en motfylling før utfylling som omfatter  

ca. 4 000 m3. I tillegg omfatter tillatelsen utlegging av ca. 15 400 m3, totalt blir fyllingen 19 600 m3 

innenfor et areal på ca. 4 900 m2. Areal av nytt land vil være ca. 900 m2.  
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Sammendrag av søknaden 

Det søkes nå om en endring av volum på utfylling og motfylling til totalt 25 000 m3 med en nytt 

berørt totalt areal på 7 000 m2. Motfyllingen er beregnet til nær halvparten av total fyllingsmengde. 

Dette er en endring på utfylling og motfylling på 5 400 m3 og en økning av areal på 2 100 m2. 

 

Det er tatt sedimentprøver i det opprinnelige søknadsområde for fyllinger som viste tilstandsklasse 

4-5 for flere miljøgifter, herunder metallene kobber og kvikksølv, PAH komponenter, PCB og 

tinnorganiske forbindelser. Området som ønskes tilleggsutfylt er en forlengelse mot øst i bukta og 

ligger inntil en tidligere slipp. Det kan derfor forventes tilsvarende eller høyere konsentrasjoner av 

tinnorganiske forbindelser og tungmetaller sammenlignet med de allerede analyserte prøvene.  

Søker vurderer likevel at spredningshindrende tiltak beskrevet i opprinnelig søknad og vilkår i 

tillatelsen vil være tilstrekkelig for å hindre uakseptabel spredning i anleggsfasen også fra 

tilleggsområdet.   

 

Det søkes om å benytte ikke forurensede friksjonsmasser/sprengsteinsmasser som tilfredsstiller 

tilstandsklasse II eller lavere i henhold til Miljødirektoratets veileder for Grenseverdier for klassifisering 

av vann, sediment og biota (M-608). Massene ikke skal inneholde plast fra lunter, plastarmering eller 

annen armering, svartskifer eller annet avfall, og skal legges ut på en skånsom måte slik at 

oppvirvling av eksisterende sedimenter reduseres. Det skal ikke benyttes rivningsmasser av betong i 

fyllingen. 

 

Forhåndsvarsling / høring 

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 Fylkesmannen 

fatter vedtak i saken. 

 

Fylkesmannen sendte søknaden på høring den 1.8.2018 til Oslo kommune, Norsk Ornitologis i Oslo 

og Akershus, Hafslund Nett AS, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, Fiskeridirektoratet, 

Vannområde Oslo, Indre Oslofjord Fiskerlag, Kystverket Sørøst, Oslofjordens Friluftsråd, Norsk 

Maritimt Museum og Telenor senter for utbygging. Søknaden ble også lagt ut på Fylkesmannen sine 

hjemmesider.  

 

Ettersom saken har vært hørt tidligere blir det kortere høringsfrist for dette tiltaket, og søknaden 

sendes i denne omgang til de høringspartene som uttalte seg forrige gang, samt kommunen.  

 

Forventninger til høringsuttalelsene 

Fylkesmannen 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. 
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Høringsfrist 

Eventuelle uttalelser til søknaden sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken innen 23.10.2020 

Uttalelser sendes skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller per post til Fylkesmannen i 

Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med saksnummer: 2019/1832.  

 

Søknaden er lagt ut på Fylkesmannen i Oslo og Viken sine hjemmesider. Gå inn på 

https://www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/horinger/.  

 

Informasjon om videre saksgang  

Etter at høringsinnspillene har kommet inn til Fylkesmannen vil de bli forelagt søker til uttalelse før 

Fylkesmannen fatter vedtak i saken. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Håvard Hornnæs e.f 

for 

Hilde Sundt Skålevåg 

seksjonssjef 

  

 

Terje Wivestad 

seniorrådgiver 

Klima- og miljøvernavdelingen 
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