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Forespørsel om uttalelse til søknaden om utfylling i sjø ved gnr./bnr. 14/2 
og 14/13 i Kristiansand kommune 
 
Statsforvalterens miljøvernavdeling har mottatt søknad om utfylling av masser i sjø ved 
gnr./bnr. 14/2 og 14/13 i Kristiansand kommune. Vi ber om at eventuelle uttalelser til 
søknaden sendes oss innen 14.04.2023. 
 
Vi viser til vedlagt søknad av 13.02.2023, vedlegg til den og tilleggsopplysninger oversendt på e-post 
den 08.03.2023. 
 

Sakens bakgrunn 
Dagfin Skaar AS søker på vegne av Everfuel Greenstat Production 1 AS om tillatelse til å fylle ut ca. 
100 000 m3 masser i sjø ved gnr./bnr. 14/2 og 14/13 i Kristiansand kommune. Massene skal fylles ut 
fra land, men det kan også være aktuelt å fylle ut fra lekter. Formålet med tiltaket er å tilrettelegge 
for hydrogenproduksjonsanlegg, og utfylling i sjø skal ifølge søknaden klargjøre for ny mulig kaifront. 
Det planlegges å sprenge en fjellknaus på tilgrensende eiendom gnr./bnr. 14/13 og bruke utsprengte 
masser til utfyllingen.  
 
Sedimentundersøkelsen gjennomført i forbindelse med det omsøkte tiltaket viser at sedimentene i 
og utenfor tiltaksområdet er forurenset med bl.a. flere metaller, flere polysykliske aromatiske 
hydrokarboner og tributyltinn. Videre viser undersøkelsen at sedimentene inneholder mye fine 
partikler. Det er derfor en risiko for at forurensning spres under tiltaksgjennomføring. I søknaden 
foreslår Dagfin Skaar AS å bruke siltgardin ved utfylling i de grunne områdene nærmest land.  
 

Forespørsel om uttalelse 
Statsforvalterens miljøvernavdeling behandler søknaden om utfylling i sjø etter 
forurensningsloven § 11, jf. § 7. Det kan settes vilkår til en tillatelse, jf. forurensningsloven § 16. 
 
Statsforvalteren plikter også å legge prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8–12 til grunn som 
retningslinjer ved skjønnsutøvelse etter forurensningsloven. Vurderingsgrunnlaget suppleres i tillegg 
av kravene i vannforskriften §§ 4 – 6.  
 
Vi ber aktuelle myndigheter og berørte parter om informasjon om forhold som kan være av relevans 
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i vurderingen av tiltakets miljø- og samfunnsmessige konsekvenser. Vi ønsker også opplysninger om 
naturkvaliteter som kan bli berørt av tiltaket. Vi ber Kristiansand kommune vurdere om den omsøkte 
utfyllingen er i tråd med gjeldende plan for området.  
 
Som en del av Statsforvalterens behandling blir uttalelser eller deler av uttalelser referert i utgående 
brev. Dersom uttalelsen er lang, er det en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes 
til dette. Av samme grunn er det ønskelig å få teksten elektronisk. 
 
Frist for kommentarer til søknaden er 14.04.2023. Eventuelle merknader sendes til Statsforvalteren i 
Agder, Postboks 504, 4804 Arendal eller til sfagpost@statsforvalteren.no. Merk oversendelsen med 
saksnr. 2023/1899. 
 
 
Med hilsen 
 
Bjørn Stokke (e.f.) 
seniorrådgiver 

  
 
Liudmila Pechinkina 
rådgiver 
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Vedlegg: 

1 Tilleggsopplysninger - tiltak i sjø - Kristiansand 14/13 - utfylling 
2 v6B Analyserapport P1-P3.pdf 
3 Søknad - tiltak i sjø - Kristiansand 14/13 - utfylling 
4 2023-02-13, Søknad til Statsforvalter, utfylling i sjø Kjeholmen, endelig.pdf 
5 v4 Rapport sjøbunnsundersøkelser.pdf 
6 v2 G10 001 - Sjøfylling.pdf 

 
 
Mottakere: 

Fiskeridirektoratet  Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 
Norsk Maritimt museum  Postboks 720 Skøyen 0214 OSLO 
Naturvernforbundet i 
Agder 

 Postboks 718 4666 KRISTIANSAND 
S 

Agder fylkeskommune  Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 
Kristiansand kommune  Postboks 4 4685 NODELAND 
LUMBER AS  c/o ForvaltningsPartner AS Postboks 

209 
4662 KRISTIANSAND 

S 
ELKEM ASA  Postboks 334 Skøyen 0213 OSLO 
REC SOLAR NORWAY AS  Postboks 8040 Vaagsbygd 4675 KRISTIANSAND 

S 
Kystverket  Postboks 1502 6025 ÅLESUND 
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