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Tillatelse - mudring ved bekkeutløp – Arås båtforening – Arås båthavn gbnr. 46/68 i Nøtterøy kommune

Fylkesmannen gir Arås båtforening tillatelse til å mudre opptil 140 m3 masser fra sjøbunnen
ved Arås båthavn, gbnr. 46/68, i Nøtterøy kommune.
Tillatelsen gis på vilkår angitt nedenfor.
Tillatelsen kan påklages til Miljødirektoratet i henhold til forvaltningsloven § 28 og
forurensningsloven § 85. Klagefristen er på tre uker fra brevet er mottatt og klagen skal
sendes til Fylkesmannen i Vestfold.

Søknaden
I søknad datert 15. september 2017 søker Arås båtforening om tillatelse til mudring av totalt 140
m3 masser (hovedsakelig grus og sand), over et areal på 70 m2, som har samlet seg på sjøbunnen
utenfor et bekkeutløp i Arås båthavn, gbnr. 46/68 i Nøtterøy kommune. Vanndybden på
tiltaksområdet ønskes økt fra ca. 0,5 m til 2,5 m.
Søknaden begrunnes med at det skal etableres et forsterket kaidekke for sikkert opptak- og
utsetting av båter. Den nye kaien skal monteres på stålkjernepeler som bores inn i fjell. Flere av
pelene skal monteres fra lekter, men det nå for grunt utenfor bekkeutløpet (0,5 m) til å komme
frem. En mudring vil gjenopprette tidligere dybde ved kaien, samt åpne for bruk av borerigg på
lekter ved pelingen. Massene som ønskes fjernet kommer fra bekkeutløpet til Oterbekken (lagt i
rør de siste 100 meterne).
Massene ønskes nyttiggjort på land, hvor de skal tørkes og sorteres, for så og planeres på området
i havnen regulert til parkering.
Forhåndsvarsling unnlates fordi det anses som unødvendig samt at vedtaket vil være av mindre
miljømessig betydning, jf. forurensningsforskriften § 36-9, 1. ledd bokstav c) og 2. ledd bokstav
b).
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Lovgrunnlag
Mudring er forbudt etter forurensningsforskriften kapittel 22 Mudring og dumping i sjø og
vassdrag § 22-3. Med hjemmel i § 22-6 har Fylkesmannen myndighet til å gi tillatelse til mudring
hvis det søkes om det.
Når det avgjøres om tillatelse skal gis etter forurensningsregelverket, skal det legges vekt på de
forurensningsmessige ulempene ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper tiltaket for
øvrig vil medføre, jf. forurensningsloven § 11. Fylkesmannen plikter også etter
naturmangfoldloven (nml.) § 7 å legge prinsippene i nml. §§ 8-12 til grunn som retningslinjer ved
skjønnsutøvelse etter forurensningsloven. Vurderingsgrunnlaget suppleres også av kravene i
vannforskriften §§ 4 til 6.
Fylkesmannens vurdering
Mudring kan medføre en forringelse av naturkvaliteten på stedet og Fylkesmannen har generelt en
restriktiv holdning til å gi tillatelse til mudring. Det legges vekt på at eventuelle mudringstiltak
skal være forsvarlige i forhold til forurensningssituasjonen, biologisk mangfold og miljøet ellers.
De negative konsekvensene for miljøet og naturverdiene skal veies opp mot fordeler ved tiltaket.
Forurensning
Forurensningssituasjonen i tiltaksområdet ble i forkant av en tidligere mudring av området
dokumentert (5. mars 2015), hvor det ble vist konsentrasjoner av metaller og miljøgifter
tilsvarende tilstandsklasse II (god) eller I (bakgrunn), jf. veileder M-608/2016 (Miljødirektoratet).
Da massene det nå er snakk om er av samme opprinnelse som i 2015, ser vi det som sannsynlig at
massene er tilnærmet rene.
I følge søknaden ønsker Arås båtforening å nyttiggjøre massene på land. Forurensningsloven § 32
åpner for at slike masser (næringsavfall) kan nyttiggjøres dersom dette erstatter anvendelsen av
andre materialer som ellers ville blitt brukt. Sedimentanalysene av 5.mars 2015 tilsier at
forurensningen ikke overstiger normverdien for forurenset grunn, jf. forurensningsforskriften
kapittel 2, vedlegg 1.
Fordeler med tiltaket
Fordelene med den omsøkte mudringen vil være å tilrettelegge for pelingsarbeider fra lekter, slik
at et forsterket kaidekke kan etableres. En mudring vil også gjenopprette tidligere seilingsdybde.
Kunnskapsgrunnlaget (nml. § 8)
I følge fagsystemet Naturbase vil tiltaket komme i direkte berøring med et lokalt viktig
bløtbunnsområde i strandsonen og komme i nærføring med et lokalt viktig
ålegrassamfunn/undervannseng.
Mudring kan fjerne leveområder for bløtbunnsfauna og endre fysiske forhold som i varierende
grad kan påvirke bunndyrsamfunnet og økosystemet. Tiltaksområdet er i indre del av en
småbåthavn og er tidligere mudret og allerede forringet.
Føre-var-prinsippet (nml. § 9)
Det foreligger tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldet og virkninger på naturmangfoldet.
Mudringens effekt på naturmangfoldet anses som svært liten. Føre-var-prinsippet får dermed ikke
anvendelse.
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Økosystemtilnærming og samlet belastning (nml. § 10)
Fylkesmannen anser den samlede belastningen av utbygging og mudring på naturtypen
«bløtbunnsområde i strandsonen» til å være stor i Vestfold. Den omsøkte mudringen dreier seg om
å fjerne sedimenter (sand og grus) som har lagt seg utenfor utløpet av en vannledning. Området
benyttes som småbåthavn, og Fylkesmannen anser den biologiske verdien ved tiltaksområdet til
allerede å være forringet. Omfanget på den omsøkte vedlikeholdsmudringen er lite og vil
sannsynligvis ikke endre områdets biologiske verdi i vesentlig grad. Fylkesmannen anser tiltaket
til ikke å utgjøre en vesentlig fare for at forvaltningsmålene for naturtypen og artene som lever der
ikke oppnås, jamfør naturmangfoldloven §§ 4 og 5.
Kostnader ved miljøforringelse, miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (nml. §§ 11 og 12)
Fylkesmannen påpeker at det må bestrebes at mudringen blir utført på en mest mulig skånsom
måte for miljøet.
Vannforskriften
I fagsystemet Vann-nett kommer det fram at tiltaket berører vannforekomsten Husøyflaket som
har god økologisk tilstand, men som ikke oppnår god kjemisk tilstand. Vannforekomsten er i
middels grad påvirket av mudring.
Vannforskriften fastsetter miljømål for vannforekomster og inndeler vannforekomster i fem
tilstandsklasser. Miljømålene i vannforskriftens §§ 4 til 6 går ut på at tilstanden i
vannforekomstene skal beskyttes mot forringelse, og forbedres med mål om å oppnå god
økologisk tilstand og god kjemisk tilstand. Dersom tiltaket fører til at Husøyflaket endrer
tilstandsklasse i negativ retning, vil det foreligge en forringelse. Miljømålene skal nås, og
forringelse er ikke tillatt med mindre vilkårene for å gjøre unntak er oppfylt, jamfør
vannforskriften § 12. Mudring kan påvirke vannforekomsters økologiske tilstand ved å fjerne
arters leveområder. Det omsøkte tiltaket er lite, og Fylkesmannen ser det som sannsynlig at tiltaket
ikke vil forringe den aktuelle vannforekomsten i vesentlig grad. Fylkesmannen vurderer det derfor
slik at kravene i vannforskriften ikke er til hinder for å gi tillatelse til det omsøkte tiltaket etter
forurensningsloven.
Konklusjon
Tiltaket er en liten vedlikeholdsmudring, og naturverdiene ved tiltaksområdet anses allerede å
være forringet. På denne bakgrunn finner Fylkesmannen å kunne gi tillatelse til mudring.
Vedtak om tillatelse
Med hjemmel i forurensningsloven § 11 og forurensningsforskriften § 22-6 gir Fylkesmannen
Arås Båtforening tillatelse til å mudre inntil 70 m2 sjøbunn med masseuttak på inntil 140 m3
sediment (hovedsakelig sand og grus) ved Arås båthavn, gbnr. 46/68, i Nøtterøy kommune.
Tillatelsen gis med følgende vilkår, jamfør forurensningsloven § 16:
1. Tillatelsen gjelder vedlikeholdsmudring ved vannledningsuttak/bekkeutløp, ned til en
vanndybde på maksimalt 2,5 meter. Mudret volum skal ikke overstige 140 m3. Denne
tillatelsen omfatter ikke sprenging eller pigging av fast fjell eller store steiner.
2. Arbeidene skal ikke foregå i tidsrommet 15. mai – 15. september av hensyn til frilufts- og
rekreasjonsinteresser.
3. Tiltaket skal gjennomføres på en aktsom måte for å begrense spredningen av partikler i
sjøen. Herunder ligger en aktsom vurdering av vindforhold, bølger, tidevannstand, og bruk
av anleggsmaskiner.
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4. Avvanning av mudrede sedimenterer skal foregå slik at partikler ikke spres til sjø.
5. Fylkesmannen er varslet om oppstart av arbeidet, hvor det er tenkt utført mellom 1.
oktober 2017 og 15. oktober 2017. Ved avvik fra dette skal Fylkesmannen varsles. Dette
kan gjøres med enkel e-post til fmvepost@fylkesmannen.no.
6. Det utførte arbeidet skal rapporteres til Fylkesmannen innen seks uker etter at tiltaket er
fullført. Sluttrapporten skal inneholde informasjon i henhold til krav satt i vilkårene, og
informasjon om når arbeidene ble gjennomført, mudrede mengder (areal og volum), typer
masser, og hvordan vilkårene i tillatelsen ellers er overholdt. Rapporteringsskjema følger
tillatelsen som vedlegg.
7. Tillatelsen gjelder i to år fra dags dato.
8. Tiltakshaver plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne
bemyndiger, føre tilsyn med tiltaket til enhver tid.
9. Denne tillatelsen fritar ikke for behandling og/eller tillatelse etter annet lovverk som
kommer til anvendelse i saken, for eksempel havne- og farvannsloven, kulturminneloven
og plan- og bygningsloven. Vilkår satt av andre myndigheter skal overholdes.
Bedriftsdata
Tiltakshaver
Beliggenhet/gateadresse
Postadresse
Kommune og fylke
Org. nummer (bedrift)
Gårds- og bruksnummer
NACE-kode og bransje
NOSE-kode(r)
Kategori for virksomheten

Arås båtforening
Arås, 3138 Skallestad
Postboks 30, 3139 Skallestad
Nøtterøy kommune, Vestfold
976506391
46/68
94.991 Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner…
-

FMVEs referanser
Tillatelsesnummer
2017.0762.T

Anleggsnummer
0722.0053.01

Varsel om gebyr
I henhold til forurensningsforskriften kapittel 39, Gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser
og kontroll etter forurensningsloven, medfører utarbeidelse av tillatelser et gebyr. Vi varsler at
gebyret vil fastsettes i henhold til § 39-4 sats 8, som tilsvarer et gebyr på kr 5 900.
Eventuelle kommentarer til varselet om fastsettelse av gebyrsats skal sendes Fylkesmannen i
Vestfold innen to uker, jf. forvaltningsloven § 16.
Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse
innen tre uker fra underretning om vedtaket har kommet fram. En eventuell klage skal angi hva det
klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger
for saken bør nevnes. Klagen skal sendes Fylkesmannen i Vestfold.
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Med hilsen
Miljø- og samfunnssikkerhetsavdelingen

Fred Marius Svendsen
fagsjef, forurensning

Emil Wear Nilsen
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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