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Tillatelse til mudring ved Holtane Båtforening, Gbnr 13/18 Tjøme
kommune
______________________________________________________________________________
Fylkesmannen gir Holtane Båtforening forlengelse av allerede gitt tillatelse til å mudre inntil
800 m3 masser fra sjøbunnen ved Holtane båtforening, Flekkenveien 90,Tjøme kommune.
Massene skal dumpes ved godkjent dumpeplass.
Tillatelsen gis på vilkår angitt nedenfor. Øvrige instansers vilkår og anmodninger skal også
følges.
______________________________________________________________________________
Det vises til tillatelse datert 11.12.2006, søknad om utsettelse av oppstart av 27.05.2010 og vedtak
fra Tjøme kommune av 22.02.2010.
I medhold av Forskrift om begrensning av forurensning, kapittel 22, mudring og dumping i sjø og
vassdrag, gis Holtane Båtforening tillatelse til å mudre inntil 800 m3 muddermasse fra sjøbunnen
utenfor Holtane båtforening, gbnr 13/18, Flekkenveien 90,Tjøme kommune, og dumpe massene
på godkjent dumpeplass på følgende vilkår:
1. Tillatelsen gjelder rene masser, og volumet på arbeidet skal ikke overstige 800 m3.
2. Arbeidene skal gjennomføres slik at de i minst mulig grad tilslammer vannmasser og
strandområder for øvrig.
3. Arbeidene skal ikke foregå i tidsrommet 15. mai til 1. september av hensyn til frilufts- og
rekreasjonsinteresser.
4. De utførte arbeider skal rapporteres samlet til fylkesmannens miljøvernavdeling innen 1.
februar 2012. Rapporten skal inneholde informasjon om når arbeidene ble gjennomført,
mengder (i tonn og volum) og typer masser, samt hvordan vilkårene i tillatelsen ellers er
overholdt.
5. Vilkår satt av Kystverket og kommunen skal overholdes.
6. Tiltaket skal være avsluttet innen 11.12.2012
Søknaden
Det søkes om å forlengelse av allerede gitt tillatelse til å vedlikeholdsmudre for å oppnå større
dybde ved tiltakshavers brygge, Holtane båtforening, gbnr 13/18, Flekkenveien 90,Tjøme

Fylkesmannen i Vestfold
Telefon: 33 37 10 00
Telefaks: 33 37 11 35
E-post: postmottak@fmve.no
www.fylkesmannen.no/vestfold

Postadresse:
Postboks 2076
3103 Tønsberg
Orgnr. 974762501

Besøksadresse:
Statens Park - Hus I
Anton Jenssensgate 4

kommune. Mudringen er tenkt utført med gravelekter. Massene skal dumpes ved godkjent
dumpeplass på Ringshaug, Tønsberg kommune.
Det er foretatt analyse av muddermassene fra samme område som viser tilstandsklasse I; lite –
forurenset for tungmetaller og klasse III; markert forurenset for TBT i henhold til Statens
forurensningstilsyns klassifiseringssystem for marine sedimenter. (Analyseresultater fra DANAK
11.10.06)
Fylkesmannen godkjenner dumping av masser i klasse I og II uten restriksjoner. Dumping av
masser i tilstandsklasse III krever en egen vurdering. I dette tilfelle ligger TBT i tilstandsklasse III.
Massene inneholder 5,4 µg TBT/kg sediment. I sedimentveilederen er tilstandsklasse III for TBT
fra 5 – 20 µg TBT/kg sediment. Sedimentene altså lite forurenset av tungmetaller, og TBTverdiene ligger helt i nedre del av klasse III på grensen til klasse II. Fylkesmannen kan derfor
godkjenne mudring og dumping av massene uten restriksjoner.
Søknaden er behandlet av Tjøme kommune, jfr. brev av 22.02.2010 .
Høringsuttalelser
Søknaden er ikke sendt på høring, jf. Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker
(forvaltningsloven) § 16, 3.ledd, pkt.c.
Konklusjon og tillatelse
Tillatelse til mudring ved Holtane båtforening, gbnr 13/18, Flekkenveien 90,Tjøme kommune gis
på nærmere angitte vilkår etter Forskrift om begrensning av forurensning, kapittel 22, av mudring
og dumping i sjø og vassdrag. Denne tillatelsen fritar ikke for behandling og/eller tillatelse etter
annet lovverk som kan komme til anvendelse i saken, f.eks. Havne- og farvannsloven
v/Kystverket, Kulturminneloven og Plan- og bygningsloven.
Av hensyn til frilufts- og rekreasjonsinteresser tillates normalt ikke mudring og dumping i
tidsrommet 15. mai til 1. september.
I hht. § 14 i Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner plikter tiltakshaver å stanse arbeidet og
melde fra til Norsk Sjøfartsmuseum (NSM) dersom det under gravingen oppstår mistanke om at
det finnes kulturminner i sjøbunnen der det mudres. Videre skal NSM varsles når tidspunkt for
oppstart av mudringsarbeidet er fastlagt.
Erstatning
Selv om tillatelse er gitt plikter den som forårsaker forurensning å svare erstatning som måtte
følge av alminnelige erstatningsregler.
Varsel om gebyr:
Fylkesmannen viser til forurensningsforskriftens kapittel 39 med bestemmelser om gebyr til
statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven. Gebyrplikten følger
av § 39-3 og innebærer at den ansvarlige for virksomheten skal betale gebyr for
forurensningsmyndighetenes saksbehandling og kontrolltiltak. Endring av tillatelser kommer inn
under § 39 – 4. I forbindelse med behandling av saken anser Fylkesmannen at
arbeidsmengden knyttet opp mot behandlingen av søknaden tilsvarer et gebyr på kr. 5100.
Eventuelle kommentarer til varselet om fastsettelse av gebyrsats skal sendes Fylkesmannen i
Vestfold innen to uker, jf. forvaltningslovens § 16. Vedtak om gebyr vil bli truffet når saken
er ferdigbehandlet og ny tillatelse foreligger. Faktura utstedes av Klima og forurensningsdirektoratet.
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Klageadgang
Denne tillatelsen kan påklages til Klima og forurensningsdirektoratet i henhold til
Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker, og begrunnet klage sendes fylkesmannen innen
fristen.
Ved svar vennligst oppgi vår referanse 2010/3686/461.5
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