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Tillatelse til mudring i Kvilldalsvika, Suldalsvatnet, Suldal kommune 

 
Fylkesmannen har ferdigbehandlet søknaden fra Statnett SF av 27.07.2019 og har på visse 
vilkår besluttet å gi tillatelse etter forurensningsloven til mudring/graving i Suldalsvatnet, 
Suldal kommune.  
 
I tillegg er det på nærmere vilkår gitt tillatelse etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag, til 
tiltaket i Kvilldalsvika.  
 
Vi varsler et gebyr for behandling av søknaden. 
 
Vi viser til søknad av 27.07.2019 fra Statnett SF om ny tillatelse etter forurensingsloven til 
mudring/graving på eiendommen 43/2 (hvor landfestet ligger) i Kvilldalsvika, Suldalsvatnet i Suldal 
kommune. Tiltaket krever i tillegg tillatelse etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag, hjemlet i lakse- 
og innlandsfiskeloven. Fylkesmannen ga tillatelse til arbeidet i brev av 18.08.2015. Tillatelsen hadde 
tre års varighet og gikk dermed ut høsten 2018, uten at arbeidene ble påbegynt.  
 
 
Bakgrunn for saken 
I forbindelse med NSL-prosjektet (Englandskabelen), skal det legges kabel fra strømretteranlegget i 
Kvilldal til Kvilldalsvika ved Suldalsvatnet. Videre skal kabelen legges på bunnen av Suldalsvatnet og 
gå gjennom en sprengt tunnel til Hylsfjorden. 
 
Søknad 
Søknaden av 27.07.2019 innebærer noen endringer av tiltakene som det ble gitt tillatelse til ved 
forrige behandling av saken. Sedimentene i Kvilldalsvika er for bløte til å grave ned trekkerør og 
dermed er det søkt om nye løsninger for å få ført kablene på land. 
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Statnett SF søker om å grave to separate grøfter på ca. 25 meter. Gjennomsnittlig gravedybde per 
grøft blir 1,5 meter og bredde blir 3,5 meter. Det skal tas ut et volum på ca. 215 m3 bunnsedimenter 
og tiltaket vil berøre et areal på ca. 100 m2. Etter at kablene er lagt ned vil det fylles masser over 
kablene. Bunnsedimentene vil bli kjørt til deponi ytterst i Eidadalen der det tas vare på og benyttes 
som toppdekke når fyllinga er ferdig etablert. Det har blitt opplyst om at gravearbeidet skal utføres 
med gravemaskin under lavvann. 
 
For den resterende strekningen på ca. 150 meter skal kabelen spyles ned. Et areal på 500-1000 m2 
innsjøbunn vil bli berørt, men det skal ikke fjernes eller tilføres masser som del av dette arbeidet. 
Dersom det viser seg å være vanskelig å få kablene til å ligge nede i sedimentene vil det bli benyttet 
betongmadrasser for å beskytte mot isskuring. 
 
For å hindre partikkelspredning vil det bli benyttet siltgardin når kabelen spyles ned og tildekkes. Det 
opplyses om at det ikke vil bli montert siltgardin under gravearbeidet. Arbeidenes varighet er 
estimert til ca. 6 måneder fra og med mars til og med august 2020. 
 
 
Vurdering og konklusjon   
Fylkesmann vurderer at omsøkte endringer i ny søknad er av mindre omfang. Etter vår vurdering vil 
ikke omsøkte løsninger endre omfanget eller graden av miljøpåvirkninger, forutsatt at arbeidene 
utføres i henhold til fastsatte vilkår. Vurderingene som ble gjort ved forrige behandling av saken 
legges til grunn (se vedlagte tillatelse datert 18.08.2015) og tillatelsen er gitt på grunnlag av 
opplysninger i søknaden av 27.07.2019, og opplysninger fremkommet under behandlingen av 
søknaden. 
 
 
Vedtak 
Med hjemmel i forurensningsloven § 16 gir Fylkesmannen i Rogaland på visse vilkår Statnett SF, 
tillatelse til mudring/graving i Kvilldalsvika, Suldalsvatnet i Suldal kommune. Tillatelsen omfatter 
graving av ca. 215 m3 bunnsedimenter over et sjøbunnsareal på ca. 100 m2 og nedspyling av to 
kabler over et areal på 500-1000 m2. Det stilles nedfor vilkår om tiltak for å begrense eventuell 
forurensning, og for å motvirke skader på det marine miljø. 
 
Videre vurderer Fylkesmannen at omsøkt tiltak i Kvilldalsvika ikke vil forverre produksjons-
mulighetene for fisk eller andre vannlevende organismer dersom vilkår i tillatelsen overholdes. Med 
hjemmel i forskrift om fysiske tiltak i vassdrag §§ 1 og 2, gir Fylkesmannen på visse vilkår tillatelse til 
graving og mudring i Kvilldalsvika. 
 
 
Vilkår 
Med hjemmel i forurensningsloven § 11, jf. § 16 og forskrift om fysiske tiltak i vassdrag § 2 andre 
ledd, blir det stilt følgende vilkår for tillatelsen. Vilkårene er nummerert for å lette den planlagte 
rapporteringen, særlig med tanke på avvik. 
 
1. Statnett SF er ansvarlig for at tillatelsen blir overholdt, og plikter å orientere dem som skal utføre 

arbeidene i sjø om de vilkår som gjelder, samt de restriksjoner som er lagt på arbeidene. Det er 
Statnett SF sitt ansvar å sørge for å fremskaffe alle nødvendige opplysninger slik at arbeidet kan 
gjennomføres tilfredsstillende og i henhold til tillatelse. Statnett SF skal gi melding til 
Fylkesmannen når arbeidene starter. 
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2. I henhold til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(internkontrollforskriften) av 06.12.1996, plikter Statnett SF å påse at det etableres internkontroll 
som sikrer at kravene i denne tillatelsen overholdes slik at arbeidet kan revideres. Fylkesmannen 
skal ha uhindret adgang til anleggsarbeidene, dokumenter mm., for å kunne føre tilsyn med 
arbeidene. 

 
3. Før arbeidene påbegynnes, skal det monteres en partikkelbarriere/siltgardin rundt hele 

tiltaksområdet. Dette gjelder både for området hvor kabelen skal spyles og graves ned. Barrieren 
skal være montert slik at partikkelspredning ut av dette området ikke forekommer. Det skal 
utføres daglig visuell inspeksjon av barrieren for å sikre at den fungerer etter hensikten. 
Inspeksjonen skal loggføres. Barrieren skal ikke demonteres før 14 dager etter at arbeidene er 
avsluttet. 

 
4. Arbeidene skal ikke utføres i periodene 20. april til 10. juni og 15. august til 1. oktober. 

 
5. Det skal gjennomføres overvåking av resipienten under arbeidene. Overvåkingen skal bestå av 

en daglig, visuell kontroll av tilstanden i resipienten for å sikre tiltak for å hindre partikkel-
spredning. 

 
6. Massene som brukes til utfylling skal være dokumentert rene. Potensielt innhold av avfall, 

inkludert armeringsfiber av plast, skyteledninger/tennsatser, fôringsrør, olje og annen 
forurensning skal ikke havne i Suldalsvatnet. Det må etableres et kontrollsystem for massenes 
egnethet basert på akseptkriterier for bergart, kjemisk innhold, påvirkning under eventuell 
mellomlagring, transport og andre relevante faktorer. 

 
7. Utlegging av betongmadrasser må utføres på en skånsom måte. Ved fylling i madrassene skal 

det ikke forekomme søl i vannet og det skal utføres på en måte som minimerer risiko for skade 
og/eller ulempe for det marine miljø. Ved uforutsette hendelser skal arbeidene stanses 
umiddelbart og tiltak iverksettes.    

 
8. Bunnsedimentene som blir tatt opp av vannet skal lagres på godkjent mottak og videre benyttes 

som toppdekke etter at kablene er nedsenket og fyllinga er ferdig etablert. 
 

9. Støy fra utfyllingsarbeidene og/eller anleggstrafikk skal ikke overskride grenseverdiene i Klima- 
og miljødepartementets «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging» (T-1442/2016). 

 
10. Dersom det påtreffes kulturhistorisk materiale (glass, keramikk, vrakdeler, bearbeidet flint, etc.) 

må arbeidene stanses og Museum Stavanger AS og Rogaland fylkeskommune varsles (jf. lov om 
kulturminner §§ 8 og 14 tredje ledd). 

 
11. Før anleggsarbeidene starter, skal Statnett SF ha etablert en beredskapsplan som skal 

gjennomføres straks dersom det viser seg at arbeidet bidrar til partikkelspredning og betong søl.  
 

12. Ved avvik fra vilkår i denne tillatelsen eller andre uventede hendelser som berører ytre miljø er 
Statnett SF ansvarlig for at Fylkesmannen varsles umiddelbart. 

 
13. Når arbeidet er ferdig skal Statnett SF utarbeide en rapport der samtlige resultater fra arbeidene 

presenteres, og hvor en dokumenterer at vilkårene i denne tillatelsen er oppfylt. Eventuelle avvik 
skal begrunnes og dokumenteres. Rapporten sendes Fylkesmannen innen 8 uker etter avsluttet 
arbeid. 
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14. Tillatelsen etter forurensningsloven gjelder i 3 år fra dags dato. 

 
15. Tillatelsen etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag som ikke har blitt benyttet innen to år faller 

bort, jf. forskriftens § 2 andre ledd. Tillatelsen etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag som ikke 
benyttes innen 24.01.2022 faller derfor bort. 
 

Vi vil understreke at all forurensning fra arbeidene ved Kvilldalsvika isolert sett er uønsket. 
 
Brudd på vilkår i en tillatelse medfører straffeansvar etter forurensningsloven § 78. Vi gjør 
oppmerksom på at denne tillatelsen ikke fritar for erstatningskrav for eventuelle skader eller 
ulemper som følger av virksomheten, jf. forurensningsloven § 53. For å sikre at bestemmelsene i 
forurensningsloven eller tillatelsen blir overholdt, kan forurensningsmyndigheten fastsette 
tvangsmulkt til staten, jf. forurensningsloven § 73. Overtredelse av forskrift om fysiske tiltak i 
vassdrag er straffbart, jf. lakse- og innlandsfiskloven § 49. 
 
Vi gjør oppmerksom på at tillatelsene ikke fritar fra plikter i henhold til annen lovgivning. 

 
 
Etterhåndskunngjøring 

Tillatelsen og søknadsdokumentene vil bli lagt ut på internettsidene til Fylkesmannen i Rogaland 
www.fylkesmannen.no/rogaland under «Miljø og klima». 
 
 
Klageadgang 
Tillatelsen kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse 
innen tre uker fra melding om vedtaket er mottatt. En eventuell, begrunnet klage stilles til 
Miljødirektoratet, og sendes Fylkesmannen i Rogaland. 
 
 
Varsel om gebyr 
Fylkesmannens behandling av søknader om nye tillatelser, endringer i eksisterende tillatelser og 
kontroller i medhold av forurensningsloven er omfattet av en gebyrordning, jf. kapittel 39 i 
forurensningsforskriften. Søker skal betale gebyr for saksbehandlingen av søknader uavhengig av 
om det blir gitt tillatelse eller avslag i saken.  
 
Gebyrets størrelse blir fastsatt av forurensningsmyndigheten i samsvar med forurensnings-
forskriftens § 39-4. Gebyrene skal samlet sett ikke overstige forurensningsmyndighetens kostnader 
ved saksbehandlingen eller kontrollen. Ved fastsettelse av gebyrsats skal forventet ressursbruk 
knyttet til saksbehandlingen eller kontrolltiltaket legges til grunn. 
 
Arbeidet med tillatelsen er vurdert til å tilsvare gebyrsats 7, jf. forurensningsforskriften § 39-4 Gebyr 
for arbeid med fastsettelse av nye og endring av tillatelser. Statnett SF skal derfor betale et gebyr på 16 
600,-. 
  
  

http://www.fylkesmannen.no/rogaland
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Eventuelle merknader til varselet sendes Fylkesmannen innen 14 dager fra mottak av dette brevet. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Marit Sundsvik Bendixen 
seksjonsleder 

  
 
Alexander Reppert 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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SULDALSLÅGEN FORVALTNINGSLAG Klekkjeriet 4230 SAND 
Kystverket Vest Postboks 1502 6025 Ålesund 
Suldal kommune Eidsvegen 7 4230 Sand 
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