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Endring av gjeldende tillatelse - Haugåkerveien 60, 62 og 64 - gbnr
19/61 og 19/77 og flere - Nøtterøy - mudring og dumping
Fylkesmannen endrer vilkår 1 i gjeldene tillatelse av 14.1.2008 og øker makismalt uttak
av masser med 100 m3 fra 1 000 m 3 til 1 100 m3 totalt. Hjemmel for endringsvedtaket er
forurensningslovens § 16 og § 18, samt forurensningsforskriftens § 36-9. Massene tillates
dumpes ved Ringshaug dumpefelt i Tønsberg kommune.
Fylkesmannen vedtar et gebyr for endringsvedtaket etter forurensningsforskriftens §
39-5 sats 3 på kr 5 100,-.
Endringsvedtaket og gebyrets størrelse kan påklages til Klima- og
forurensningsdirektoratet (Klif) innen 3 uker etter dette brevet er mottatt. Klagen
sendes Fylkesmannen og skal være begrunnet.
Bakgrunn
Pål Gjerstad fikk i brev av 14.1.2008 tillatelse til mudring av inntil 1000 m3 sjøbunn ved
Haugåkerveien 60, 62 og 64, gbnr. 19/61, 77 og 145, i Nøtterøy kommune. Mudringen ble
rapportert gjennomført i 2008 med et volum på 900 m3.
Arne Rød & Co. AS søker i brev av 15.6.2009 og på vegne av Pål Gjerstad om mudring ved
gbnr. 19/77, Haugåkerveien 62 i Nøtterøy kommune. Det dreier seg her om en del av arealet
som det er gitt tillatelse til 2008, men som ikke ble mudret den gang. Tiltakshaver ønsker å
mudre gjenstående 300 m2 med et volum på 200 m3.
Fylkesmannens vurdering
Tillatelsen av 14.1.2008 har ingen tidsbegrensning, men har en begrensning i antall kubikk
som er tillatt mudret ved stedet. Det er gitt tillatelse til å ta ut 1 000 m3 masse. I slutten av
2008 ble det rapportert uttak av 900 m3 sjøbunn etter utført arbeid. Differansen på 100 m3 i
masse står fortsatt til disposisjon etter gjeldende tillatelse av 2008. Derimot er det søkt om et
uttak av 200 m3 sjøbunn, som er 100 m3 mer enn det omfattes av gitt tillatelse. Vi anser derfor
søknaden som en endringssøknad av gjeldende tillatelse. Det søkes om endring av vilkår 1.
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Tiltaket er en videreføring av tidligere mudring ved bryggen. Arealet er det samme som søkt
om i 2008 og kun volum skal økes med 100 m3. Et inngrep på 100 m3 i tillegg til gjeldene
1 000 m3 er en sparsom utvidelse av tiltaket. Naturverdier rundt bryggen er allerede påvirket
gjennom mudringen i 2008. Fylkesmannen kan ikke se at den beskjedne økningen i volum
kan føre med seg ytterlige negative konsekvenser for miljøet.
Andre vilkår satt i tillatelsen må etterkommes. Fylkesmannen ønsker at tiltaket rapporteres til
oss senest seks uker etter gjennomført mudringsoperasjon. Rapporteringsskjema ligger som
vedlegg.
Konklusjon
Arealet til omsøkt inngrep forandres ikke, kun volum av uttaket ønskes økt med 100 m3.
Fylkesmannen ser på dette som en beskjeden økning i forhold til gjeldende tillatelse.
Økningen ikke vil medføre nye negative konsekvenser for miljøet.
Fylkesmannen endrer vilkår 1 i tillatelse av 14.1.2008. Ny tekst er: Tillatelsen gjelder rene
masser, og volumet på arbeidene skal til sammen ikke overstige 1 100 m3. Massene tillates
dumpet på Ringshaug dumpefelt i Tønsberg kommune med posisjon UTM 32 N 657320 Ø
58943 radius 0,2 nmil.
Vedtak
Fylkesmannen unnlater forhåndsvarsling fordi saken er varslet gjennom tidligere
saksbehandling, jfr. forvaltningsloven § 16 punkt c) og forurensningsforskriftens § 36-7 siste
avsnitt punkt b). Den omsøkte endringen av tillatelsen er av ubetydelig størrelse og ikke av
vesentlig karakter. En ny høring vil påføre tiltakshaver uforholdsmessig høy økonomisk
belastning.
Med hjemmel i forurensingslovens § 16 og 18 endres vilkår 1 i tillatelse av 14.1.2008 til å
lyde som følgende: Tillatelsen gjelder rene masser, og volumet på arbeidene skal til sammen
ikke overstige 1 100 m3. Massene tillates dumpet på Ringshaug dumpefelt i Tønsberg
kommune med posisjon UTM 32 N 657320 Ø 58943 radius 0,2 nmil. Andre vilkår satt i
tillatelsen av 14.1.2008 gjelder forstsatt og må etterkommes.
Vedtak om gebyr
I henhold til forurensningsforskriftens § 39, Gebyrer til statskassen for arbeid med tillatelser
og kontroller etter forurensningsloven, som trådte i kraft fra 1. januar 2007 medfører
utarbeidelse av tillatelsen et gebyr. Gebyret er fastsatt iht. § 39-5 i forurensningsforskriften.
Fylkesmannen anser denne tillatelsen som en endring av krav gitt i forurensningsforskriftens
kapittel 22 om mudring og dumping i sjø og vassdrag som medfører et gebyr på kr. 5 100,-.
Faktura med innbetalingsblankett ettersendes fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).
Gebyret forfaller til innbetaling 30 dager etter fakturadato.
Erstatning
Selv om tillatelse er gitt plikter den som forårsaker forurensning eller annen type skade å
svare erstatning som måtte følge av alminnelige erstatningsregler.

Klageadgang
Denne endringen av tillatelsen kan påklages til Klif i henhold til forvaltningslovens § 28.
Klagefristen er 3 uker, og begrunnet klage sendes Fylkesmannen innen fristen.
Vedtaket om gebyrets størrelse kan påklages til Klif innen tre uker etter at dette vedtaket er
mottatt. Klagen skal begrunnes og sendes Fylkesmannen. Gebyr skal likevel innbetales. Hvis
klageinstansen imøtekommer klagen, vil beløpet bli refundert.
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