Nautøya, SRHs eiendom gnr 10 bnr 217

Utklipp til venstre er
registreringen på
www.temakart-rogaland.no
med avhuking «forurenset
grunn».
Se omtale av dette nedenfor.

I forbindelse med utkjøp av private eiere i Risavika Havn AS utførte Haver Advokatfirma en Due Diligence, hvor
miljørisiko på Nautøya omtales.
I pkt 3.2 g) Hovedfunn er følgende beskrevet:
«Det kan foreligge miljørisiko og det knytter seg uansett enkelte ulemper relatert til tidligere drift
på eiendommen. På de eiendommer som Selskapet har kjøpt fra Risavika Eiendom AS, har
Shell tidligere hatt sin raffinerivirksomhet. Shell sin opprydning på tidlig 2000 tall har ikke fjernet
all miljørisiko. Opprenskingen har renset tomtene slik at den kommer inn under stedspesifikke
akseptkriterier.
Vi har riktignok ikke mottatt informasjon som skulle tilsi at det er noen konkret miljørisiko knyttet
til området. Men i matrikkelen for gnr 10 bnr 217 er det lagt inn opplysninger, som er hentet fra
Miljødirektoratet sitt register for grunnforurensing, om at det på denne eiendommen er forurenset
grunn eller mistanke om forurenset grunn. At grunnen er forurenset eller at det i alle fall
foreligger mistanke om at slik forurensing innebærer at bygge - og gravearbeider ikke kan
1

gjennomføres uten at forurensingsforskriftens kapittel 2 er fulgt som stiller krav til tiltaksplan m.v.
De dokument vi har fått og skaffet oss tilgang til sier lite om hva som kan være aktuelt av tiltak
på gnr 10 bnr 217. Nese hevder at dette så langt ikke har vært et problem for Selskapet. For
øvrig er det også stilt opp tilsvarende krav som rekkefølgekrav i gjeldende reguleringsplaner for
området jf bokstav f).
Forurensingen som er avdekket synes ikke å by på noen problem i seg selv. Det er først når
eiendommene skal utbygges ytterligere at en kan bli møtt med ulike krav om undersøkelser og
tiltak for å få gjennomført sine planer.»
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