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Krav om erstatning Båtveien AS 

1. Innledning 
Det vises til deres brev datert 04.10.22 der det fremsettes et krav på kroner 3 999 761 inklusiv 
merverdiavgift på vegne av deres klient Båtveien AS. 

Som grunnlag for kravet anføres at Båtveien AS er utsatt for en forurensningsskade, i og med at de 
ved utbygging av eiendommen gnr. 5001 bnr. 1014 måtte behandle og bortkjøre forurensede masser 
som stammer fra drift av tidligere avfallsdeponi. Det er også anført at erstatningsplikt følger av 
naboloven § 9 jf. § 2. 

Larvik kommune vil bestride at foreligger grunnlag for et krav mot kommunen i denne saken. 

2. Faktiske opplysninger 
2.1 Avgrensning av avfallsdeponiet 

Det er utført prøvetaking for å avklare deponiets grenser mot sørvest. Eiendommen gbnr. 5001 bnr. 
1014 ligger, basert på prøvesvar innhentet av vår konsulent, innenfor deponiets grenser. Det er 
derfor ikke riktig at eiendommen ligger i randsonen av den tidligere fyllingen, eller at kommunen ikke 
har utført nødvendige undersøkelser for å avgrense deponiet mot sørvest. 

2.2 Overordnet tiltaksplan og pålegg fra Statsforvalteren 

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har i vedtak datert 23.11.21 gitt kommunen pålegg om tiltak, 
se vedlegg 1. Pålegget har følgende ordlyd: 

«Statsforvalteren i Vestfold og Telemark pålegger Larvik kommune å gjennomføre tiltak som 
har til hensikt å stanse, fjerne eller begrense virkningen av den forurensningen som har 
inntrådt på Gamle Stavern fyllplass slik at det ikke er fare for menneskelig helse og/eller miljø 
på kort eller lang sikt. Dette pålegget gjelder for lokalitet Bukta Stavern, lokalitetsnr. 2814, 
(informasjon fra databasen Grunnforurensning) og forurenset areal knyttet til lokaliteten. 
Hjemmel for pålegget er forurensningsloven §§ 7 fjerde ledd og 51.» 

Som det fremkommer av pålegget er det ingen oppstilt plikt til å masseutskifte hele deponiet. Dette 
er forøvrig også omtalt i den overordnede tiltaksplanen, som ligger til grunn for Statsforvalterens 
vedtak. Følgende inntas fra overordnet tiltaksplan: 

“12. 2 Ekstra tiltak ved boligutvikling 

Larvik kommune vil sette krav om at det ved boligutvikling i Alkeveien 2, Båtveien, 
Risøyhavna og Risøybukta må gjennomføres en fullstendig masseutskiftning. For ny 
bebyggelse i Kronprinsens gate er dette allerede gjennomført. Norconsult har på oppdrag fra 
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Larvik kommune utarbeidet en vurdering av boligutvikling innenfor planområdene 
Risøyhavna og Risøybukta med foreslåtte krav ved en ev. masseutskiftning. 

… 

12.4 Vurderte tiltak som ikke anbefales 

Statsforvalteren har bedt om en oversikt over andre tiltak som er vurdert, og en begrunnelse 
for hvorfor de ikke er anbefalt. 

Total masseutskifting 

Total masseutskifting er vurdert, og funnet og være for kostbart i forhold til miljøeffekten. 
Kost/nytte effekten av masseutskifting anses å være bedre i forbindelse med boligutvikling, 
slik at kostnaden i den forbindelse kan forsvares. Masseutskifting vil medføre ekstra mye 
transport av tyngre kjøretøy gjennom tettbygde områder, og medføre ubehagelige, men 
neppe farlige, luktproblemer for befolkningen. 

For trafikk-, kaiområder o.l. blir det uforholdsmessig kostbart å bryte opp og reetablere 
komprimerte og asfalterte flater i forhold til å sørge for tett dekke og god drenering på dem 
som allerede finnes. Masseutskifting på disse områdene ville også medføre store trafikale 
problemer og vansker med bruk av kaiområdene.” 

Det er altså boligutbyggingen som utløste behovet for masseutskifting av den aktuelle eiendommen. 

2.3 Utbyggingsavtaler 

Det ble inngått en utbyggingsavtale mellom tidligere eier av eiendommen, Byggmester H.P Mathisen, 
og kommunen. Av avtalen fremkommer blant annet følgende: 

“Forurensede masser: 

Ved utgraving skal eventuelle forurensede masser fjernes etter regler for spesialavfall i 
samarbeid med miljøvernmyndigheter.” 

Båtveien AS var kjent med denne avtalen da de inngikk en tilleggsavtale til utbyggingsavtalen, der 
den opprinnelige utbyggingsavtalen var vedlagt, se vedlegg 2. 

Av tilleggsavtalen fremgår blant annet følgende: 

“Utbyggingsavtalen for Kanalen (vedlegg 1) må endres noe basert på de endringer som følger 
av mindre reguleringsendring. Partene er enige i at de forpliktelser som følger av opprinnelig 
utbyggingsavtale videreføres i den grad de fortsatt er relevante etter reguleringsendring.” 

2.4 Gjennomføring av foreliggende pålegg 

Det er i brevet vist til at man ikke er kjent med om kommunen har igangsatt tiltak for området som 
berøres av Statsforvalterens pålegg. Larvik kommune kan opplyse om at det for tiden pågår 
omfattende undersøkelses- og prosjekteringsarbeid for å oppfylle pålegget. 

3. Vurdering av kravet 
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Larvik kommune vil bestride at det er grunnlag for et krav mot kommunen. En kan ikke se at det har 
oppstått skade, ulempe eller tap som følge av forurensning, jf. forurensningsloven § 53 andre ledd. 
Kommunen anser seg heller ikke som ansvarssubjekt etter forurensningsloven § 55. 

Forurensingsloven § 56 regulerer tilfeller der forurensningen er tillatt. I slike tilfeller kan det bare 
kreves erstatning i den utstrekning forurensningen er urimelig eller unødig. På den tiden Gamle 
Stavern fyllplass ble etablert var slike deponier vanlige og fordret ingen spesielle tillatelser. Larvik 
kommune kan ikke se at tålegrensen er overskredet. 

Det er for øvrig inngått utbyggingsavtale, der forholdet til forurensede massene er regulert. Dersom 
deres klient hadde motforestillinger til avtalens innhold legges det til grunn at dette ville ha blitt tatt 
opp i forbindelse med forhandlingene rundt tilleggsavtalen. Båtveien AS er en profesjonell utbygger. 
Det legges til grunn at kostnader til nødvendig håndtering av forurensede masser som følge av 
utbyggingen ble tatt inn i relevante kalkyler ved vurderingen av det gjennomførte prosjektets 
lønnsomhet. 

Larvik kommune kan ikke se hvordan naboloven § 9 jf. § 2 er relevant i sakens anledning. 

Larvik kommune kan basert på det ovenstående ikke se at kommunen har noe ansvar for kostnadene 
Båtveien AS har hatt ved å håndtere forurensede masser, som en del av utviklingen av eiendommen, 
og kravet må dermed avvises. 

Med hilsen 
Kjell Marius Jenssen 
Rådgiver 
33 17 10 00 

Dette dokumentet er ekspedertuten manuell signatur 


