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SAMMENDRAG 

 

Pelagia AS planlegger ny sjøfylling ved sitt anlegg i Moldestad, Moldefjorden, Selje i Stad kommune. Østre del av 
området er tidligere utfylt og det er etablert kai. Området planlegges for ny utfylling og utbygging.  

Multiconsult Norge AS er i den forbindelse engasjert til å kartlegge forurensningssituasjonen og utføre geotekniske 
grunnundersøkelser i utfyllingsområdet. Foreliggende rapport beskriver resultatene av de miljøgeologiske 
grunnundersøkelsene og gir en vurdering av forurensningssituasjonen.  

Planlagt område for utfylling antas å berøre sjøbunnen i et område som er i størrelsesorden 9.000 m2 stort.  

Innenfor undersøkelsesområdet er det for den miljøgeologiske undersøkelsen tatt prøver av øverste 0-0,1 m av 
sedimenter i tre stasjoner. I disse tre stasjonene lå sjøbunnen fra kote minus 2,3 til minus 20,8. Undersøkelsene viser 
at sedimenter består av sand, små stein og skjell. Innholdet av sand (> 63 µm) er målt til 89 % mens innholdet av leire 
(< 2 µm) er målt til <0,1%. Organisk karbon er målt til mellom 0,2-1,1%.  

Sedimenter fra to av prøvestasjonene er analysert for innhold av arsen, bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel, 
sink, ΣPAH16, ΣPCB7 og TBT. De analyserte prøvene viser at konsentrasjoner av samtlige miljøgifter er lavere enn Trinn 
1-grenseverdiene. I den ene prøven er det påvist tilstandsklasse II for PAH-forbindelsen fluoranten og TBT 
(tributyltinn). Øvrige konsentrasjoner tilsvarer tilstandsklasse I (bakgrunn).  

Det vurderes som lite sannsynlig at en eventuell utfylling vil medføre spredning av miljøgifter. Det er ikke avklart 
hvordan den planlagte utfyllingen skal gjennomføres, eller om det er behov for mudring av masser. Det må avklares 
med Statsforvalteren i Vestland om det trengs tillatelse etter forurensningsforskriften kap. 22 om tillatelse til tiltak i 
sjø.  

Det presiseres at utførte undersøkelser er representative for det aktuelle utfyllingsområdet. Dersom det skal gjøres 
arbeider i områder utover dette, må det utføres ytterligere miljøgeologiske grunnundersøkelser. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Pelagia AS planlegger ny sjøfylling ved sitt anlegg i Moldestad, Moldefjorden, Selje i Stad kommune. 

Multiconsult Norge AS er i den forbindelse engasjert av Pelagia AS for å utføre geotekniske og 

miljøgeologiske undersøkelser på sjø.  

Foreliggende rapport omhandler de miljøgeologiske undersøkelsene som ble utført. Rapporten 

inneholder en beskrivelse av utførte undersøkelser, inklusive prøvetaking, observasjoner, 

analyseresultater og vurderinger av disse.  

Det vises til Multiconsult rapporter 10221253-RIG-RAP-001 [1] og 10221253-RIG-RAP-002 [2] for 

geotekniske undersøkelser og vurderinger.  

1.2 Kvalitetssikring og standardkrav 

Oppdraget er kvalitetssikret iht. Multiconsults styringssystem. Systemet omfatter prosedyrer og 

beskrivelser som er dekkende for kvalitetsstandard NS-EN ISO 9001:2015.  

1.3 Begrensninger 

Foreliggende rapport er basert på informasjon fra oppdragsgiver, offentlige databaser, grunnforhold 

avdekket ved grunnundersøkelser og kjemiske analyseresultater. Multiconsult forutsetter at mottatt 

informasjon fra eksterne parter og kilder ikke er beheftet med feil.  

Denne rapporten gir ingen garanti for at all forurensning på det undersøkte området er avdekket og 

dokumentert, da undersøkelsen er basert på stikkprøver. Multiconsult påtar seg ikke ansvar dersom 

det på et senere tidspunkt avdekkes ytterligere forurensning eller annen type forurensning enn 

beskrevet i foreliggende rapport. 

Rapporten presenterer resultater fra utførte miljøgeologiske undersøkelser og krever miljøgeologisk 

kompetanse for videre bruk i rådgivings- og prosjekteringssammenheng.  

2 Planlagt tiltak 

Pelagia AS planlegger utvidelse av landarealer ved utfylling i sjø og etablering av kai i front. Omfang 

av planlagt utvidelse er skissert i Figur 2-1. Planlagt utfylling berører et areal på ca. 9.000 m2, og 

defineres iht. veileder M-350 som et mellomstort tiltak [3].  
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Figur 2-1 Planlagt utvidelse øst for Pelagia sitt anlegg.  Kilde: 10221253-RIG-RAP-002 

3 Områdebeskrivelse 

Pelagia AS ligger i Moldefjorden, Selje i Stad kommune. Beliggenhet er markert med grønn prikk og 

rød sirkel i Figur 3-1. 

Pelagia 
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Figur 3-1 Beliggenhet i Moldefjorden vist med grønt punkt. Pelagia er markert med rød sirkel. Kilde: Geodata. 

Moldestad ligger i vannforekomst Moldefjorden (vannforekomst id. 0282012600-C), definert som 

vanntypen beskyttet kyst/fjord. Se Figur 3-2. Vannforekomsten har dårlig økologisk- og kjemisk 

tilstand, jf. databasen Vann-Nett, men har som mål å oppnå god økologisk og kjemisk tilstand innen 

2027. Ifølge Vann-nett kommer påvirkning til dårlig tilstand av punktforurensning fra industri.  

https://vann-nett.no/portal/#/waterbody/0282012600-C
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Figur 3-2 Vannforekomst Moldefjorden. Kilde: Vann-Nett 

3.1 Kulturminner 

Det er ikke registrert marine kulturminner i området som planlegges utfylt i sjø. Registrerte 

kulturminner iht. riksantikvarens database Kulturminnesøk er vist i Figur 3-3. 

 

Figur 3-3 Registrerte kulturminner ved Pelagia. Kilde: www.kulturminnesok.no  

N 

https://vann-nett.no/portal/#/waterbody/0282012600-C
https://www.kulturminnesok.no/kart/?q=&am-county=&lokenk=location&am-lok=&am-lokdating=&am-lokconservation=&am-enk=&am-enkdating=&am-enkconservation=&bm-county=&cp=1&bounds=62.02770345266841,5.363795757293701,62.022680800313225,5.379459857940674&zoom=17&id=
http://www.kulturminnesok.no/
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3.2 Naturmangfold 

Moldefjorden inngår som naturtype «Sterke tidevannstrømmer», ID BM00035733. Se Figur 3-4. 

 

Figur 3-4 Omfang av naturtype sterke tidevannstrømmer i Moldefjorden. Utfyllingsområdet er omtrentlig 
markert med rød sirkel. Kilde: www.naturbase.no  

Like øst for utfyllingsområdet ligger en større tareskogforekomst (ID BM00122062), som har verdi B 

fordi den er større enn 10.000 m2 og ligger i et beskyttet kyst- eller fjordområde. Se Figur 3-5. 

 

Figur 3-5 Større tareskogforekomster markert med brun skravur. Det aktuelle utfyllingsområdet er omtrentlig 
markert med rød sirkel. Kilde: www.naturbase.no  

http://www.naturbase.no/
http://www.naturbase.no/
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3.3 Fiskeri og havbruk 

Like nord for Pelagia er det i Kystverket sitt kart Kystinfo registrert fiskeplass med aktive redskap, se 

Figur 3-6. Området brukes av lokale fiskere og andre og ifølge kystinfo fiskes det på sei og sild. Vest 

for Pelagia er det registrert låssettingsplass. Se Figur 3-6.  

 

Figur 3-6: Kartutsnitt fra Kystinfo som viser plassering av aktivfiskeplass med redskap og låssettingsplass vest 
for Pelagia. Kilde: https://a3.kystverket.no/kystinfo  

4 Utførte undersøkelser 

4.1 Feltarbeid 

Feltarbeid med innsamling av sedimentprøver ble utført i uke 26, 2021. Prøver ble hentet inn av 

mannskap på borebåt, Bore Cat, etter instruksjoner fra miljøgeolog Marius Moe hos Multiconsult.  

Prøvetaking ble utført med en Van Veen grabb, og prøver ble hentet inn i tre punkter (ST1-ST3) i 

området som skal fylles ut (se Figur 5-1). Hvert grabbhugg ble vurdert i forhold til fyllingsgrad og 

utvasking, og forkastet dersom materialet i grabben ble vurdert som forringet. For hvert grabbhugg 

ble det gjort subjektive vurderinger av sedimentene, som omfatter beskrivelse av fysisk 

sammensetning/korngradering, lagdeling, farge, lukt, biologisk aktivitet, etc. 

Prøvematerialet bestod av sedimenter fra de øverste 10 cm av sedimentoverflaten i grabben, som 

ble overført til diffusjonstette poser og nedfryst før forsendelse til laboratorium for kjemiske 

analyser. 

Fiskeplass aktive redskap 

Låssettingsplass 

Pelagia 

https://a3.kystverket.no/kystinfo
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4.2 Kjemiske analyser 

Totalt 2 prøver, fra stasjon ST1 og ST3, ble sendt til ALS Norge for kjemiske analyser.  

Prøvene ble analysert med hensyn på metaller (arsen, bly, kadmium, krom, kobber, kvikksølv, nikkel 

og sink), PAH (polyaromatiske hydrokarboner), PCB (polyklorerte bifenyler) og tinnorganiske 

forbindelser (herunder tributyltin (TBT)). På grunn av lite prøvemateriale ble kun én av prøvene 

analysert med hensyn til totalt organisk karbon (TOC) og kornfordeling (2-63µm).  

5 Resultater 

Lokalisering av prøvestasjoner ST1-ST3 innenfor det aktuelle utfyllingsområdet er vist i Figur 5-1.  

 

Figur 5-1: Kartskisse som viser plassering av prøvestasjoner, markert med høyeste påviste tilstandsklasse iht. M-
608|2016. Omtrentlig markering av utfyllingsområdet er vist med rød stiplet linje. Kartkilde: Geodata AS 

5.1 Bunn- og grunnforhold 

Sjøbunnen faller svakt nordover ut i fjorden. Koordinater og dybder for prøvestasjonene vises i Tabell 

5-1. 
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I prøvepunkt ST1 ble det tatt opp tre kast med grabb som var tomme. På det fjerde kastet ble det tatt 

en prøve med sedimenter bestående av litt sand, små stein og skjell. Det var ingen lukt av prøven. Se 

bilde i Figur 5-2.  

I prøvepunkt ST3 ble det i første kast med grabb tatt opp en prøve av sedimenter bestående av sand 

med noe innhold av små stein, skjell og sneglehus. Det var ingen lukt av prøven. Se bilde i Figur 5-3. I 

prøvepunkt ST2 var det ikke mulig å få opp noe prøvemateriale.  

Geotekniske grunnundersøkelser viser at løsmasser generelt består av faste masser som sand, stein 

og grus. Topplaget nærmest land (i sør) er av noe løsere masser som sand og skjellrester [1].  

 

Figur 5-2: Bilde av prøve ST1 i grabb. Foto: Multiconsult 

 

Figur 5-3: Bilde av prøve ST3 i grabb. Foto: Multiconsult  

Tabell 5-1: Koordinater og dybder for prøvestasjonene. Koordinatsystem: EUREF89 UTM32, NN2000 

Prøve-
stasjon 

Nord Øst Kote 

ST1 6882415 310211 -20,8 

ST2 6882363 310221 -11,7 

ST3 6882299 310229 -2,3 

5.2 Kornfordeling og TOC 

Totalt innhold av organisk karbon sier noe om forholdet mellom tilførsel og nedbrytningshastighet av 

organisk materiale i sedimentene. Høyt innhold av organisk materiale tyder på et ubalansert forhold 

mellom tilførsel og nedbrytning, enten forårsaket av stor tilførsel eller dårlige forhold for 
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nedbrytning. Forurensning i sedimenter kan redusere den biologiske aktiviteten og bidra til redusert 

nedbrytningsevne. Kornfordeling og TOC analyser er oppsummert i Tabell 5-2. 

Resultatene viser at sedimentene i prøve ST1 er sandige, og innhold av TOC er lavt (0,2-1 %). Dette 

samsvarer med feltobservasjoner, jf. kapittel 5.1. 

Tabell 5-2: Tørrstoffinnhold, vanninnhold, innhold av sand og finstoff samt TOC. Prøvene er tatt av de øverste 0-
0,1 m. 

Element Enhet ST1 ST3 

Tørrstoff % 84,6 85,3 

Vanninnhold % 15,4 14,7 

Kornstørrelse > 63 µm (sand) % TS 89 i.a. 

Kornstørrelse < 2 µm (leire) % TS <0,1 i.a. 

TOC % TS 1,1 0,21 

 

5.3 Kjemiske analyser 

Analyseresultatene er vurdert i henhold til Miljødirektoratets veileder M-608 «Grenseverdier for 

klassifisering av vann, sediment og biota» [4]. Klassifiseringssystemet deler sedimentene inn i fem 

tilstandsklasser som vist i Tabell 5-3. Resultatene fra de kjemiske analysene er sammenlignet med 

tilstandsklassene og vist i Tabell 5-4. Analyseresultater er også sammenlignet med Trinn-1 

grenseverdier gitt i veileder M-409|2015 [5]. Analyserapport fra laboratoriet er gitt i vedlegg 1. 

Tabell 5-3 Klassifiseringssystem for miljøtilstand i marine sedimenter [4].  

I    

Bakgrunn 

II    

God 

III    

Moderat 

IV    

Dårlig 

V    

Svært dårlig 

Bakgrunnsnivå 
Ingen toksiske 

effekter 
Kroniske effekter ved 

langtidseksponering 

Akutt toksiske effekter 

ved 

korttidseksponering 

Omfattende akutt-

toksiske effekter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pelagia dypvannskai multiconsult.no 

Miljøgeologiske sedimentundersøkelser i sjø. Datarapport.  6 Vurderinger av utførte undersøkelser. 
Konklusjon 

 

10221253-02-RIGm-RAP-001 4. april 2022 / 00  Side 14 av 15 

Tabell 5-4 Analyseresultater av ST1 og ST3 klassifisert iht. veileder M-608 [4]. Trinn-1 grenseverdier er hentet fra 
Miljødirektoratets veileder M-409|2015 [5]. Konsentrasjoner som overskrider Trinn-1 grenseverdier er uthevet.   

Parameter Enhet ST1  ST3  Trinn 1 - grenseverdi 

As (Arsen) mg/kg TS 2 1 18 

Pb (Bly) mg/kg TS 2 2 150 

Cu (Kopper) mg/kg TS 3 3 84 

Cr (Krom) mg/kg TS 6 8 660 

Cd (Kadmium) mg/kg TS <0,020 <0,020 2,5 

Hg (Kvikksølv) mg/kg TS <0,010 <0,010 0,52 

Ni (Nikkel) mg/kg TS 6 7 42 

Zn (Sink) mg/kg TS 16 17 139 

Sum PCB-7 µg/kg TS <4* <4* 4,1 

Fluoranten µg/kg TS 11 <10* 400 

Benso(a)pyren µg/kg TS <10* <10* 183 

Sum PAH-16 µg/kg TS 11 <160 2000 

Tributyltinn (TBT) µg/kg TS 2 <1 35 

< = mindre enn deteksjonsgrensen 

*Lys grønn farge er brukt der det ikke er påvist konsentrasjoner over deteksjonsgrensen, og 

deteksjonsgrensen ligger i tilstandsklasse II.  

5.4 Beskrivelse av forurensningssituasjonen  

Analyseresultatene viser at sedimentene er lite påvirket av forurensning. Høyeste nivå som er påvist 

er fluoranten (PAH-forbindelse) og TBT i tilstandsklasse II (god) i prøve ST1.  

Ingen av de under søkte prøvene har konsentrasjoner som er over Trinn-1 grenseverdi. 

6 Vurderinger av utførte undersøkelser. Konklusjon 

I den utførte undersøkelsen er ingen av de undersøkte stoffene påvist i konsentrasjoner over Trinn-1-

grenseverdiene, men i den ene prøven er det påvist tilstandsklasse II for TBT og PAH-forbindelsen 

fluoranten.  

Antall prøvestasjoner er i samsvar med anbefalinger i Miljødirektoratets veileder M-409|2015 [5] i 

forhold til størrelsen på tiltaksområdet. Den utførte undersøkelsen vurderes å gi et godt bilde av 

forurensningssituasjonen i toppsedimentene i det aktuelle utfyllingsområdet. Det påpekes likevel at 

undersøkelsen er basert på stikkprøver, og det kan ikke utelukkes at det finnes mindre avgrensede 

områder innenfor tiltaksområdet med lokalt høyere konsentrasjon enn det som er påvist i denne 

undersøkelsen. 

Undersøkelsen har omfattet prøvetaking av øverste 0,1 m av bunnsedimentene for å vurdere om 

eventuell oppvirvling og spredning av partikler/finstoff i forbindelse med utfyllingsarbeidet også kan 
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medføre spredning av miljøgifter. Undersøkelsene har påvist sedimenter bestående i hovedsak av 

sand og grus, med lite innhold av finstoff. Det vurderes som liten sannsynlighet at eventuell utfylling 

vil medføre betydelig spredning av miljøgifter. Den påviste forurensningen i den ene stasjonen (ST1) 

vurderes å ikke utgjøre noen risiko ved en eventuell utfylling.  

Det er ikke avklart hvordan den planlagte utfyllingen skal gjennomføres, eller om det er behov for 

mudring av masser. Mudring og dumping av masser fra skip krever tillatelse jf. 

forurensningsforskriften kap. 22. Mudring fra land og utfylling i sjø vil kunne utløse krav om tillatelse 

etter forurensningsloven. Det må avklares med Statsforvalteren i Vestland om det trengs tillatelse 

etter forurensningsforskriften kap. 22 om tillatelse til tiltak i sjø.  

Det presiseres at utførte undersøkelser er representative for det aktuelle utfyllingsområdet. Dersom 

det skal gjøres arbeider i områder utover dette, må det utføres ytterligere miljøgeologiske 

grunnundersøkelser.  
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