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Tillatelse til mudring i vågen av Eidsnes Indre, gnr. 244 bnr. 13 i Lindås og
dumping av masser på dypt vann i Osterfjorden
Fylkesmannen i Hordaland gir Harald van Rees Rotler tillatelse til å mudre inntil
300 m3 ved privat kai på gnr. 244 bnr. 13 i Lindås. Formålet med mudringen er å øke
dybden ved kaien for å sikre adkomst med fritidsbåt. Massene skal dumpes på dypt
vann i Osterfjorden, som vist på kart i søknaden. Tillatelse er gitt med hjemmel i
forurensningsforskriften § 22-6.
Vi viser til søknad datert 19. mars 2018 og de andre dokumentene i saken.
Høring
Søknaden ble sendt på høring til Stiftelsen Bergens sjøfartsmuseum, Fiskeridirektoratet,
Bergen og Omland havnevesen, Lindås kommune og Osterøy kommune.
Stiftelsen Bergens sjøfartsmuseum skriver i e-post 4. mai 2018 at de ikke kjenner til
kulturminner i tiltaksområdene. Dersom man likevel, under anleggsarbeidene, finner
skipsvrak, keramikk eller andre marine kulturminner, må man gi melding til museet.
Arbeidene må i så tilfelle straks stoppes, og får ikke starte opp igjen før museet har undersøkt
og eventuelt frigitt området.
Bergen og Omland havnevesen skriver i brev 19. juni 2018 at de ikke har merknader til
søknaden, men at tiltak som påvirker sikkerheten eller fremkommeligheten i sjøområdet
krever tillatelse fra havnevesenet. Kontakt gjerne Bergen og omland havnevesen for mer
informasjon. Uttalen følger vedlagt. Hvis massene dumpes innenfor Osterøy kommunes
grenser, er det Kystverket som er myndighet.
Fiskeridirektoratet skriver i brev 14. mai 2018 at det er registrert gytefelt for torsk, hyse og
sild og fiskeplass for passive redskaper i dumpeområdet. Det er også registrert en
låssettingsplass i Eknesvågen. Området er ikke satt av til dette i arealplanen, og det er uvisst
hvor mye den er i bruk. Fiskeridirektoratet Region vest ber om at mudring og dumping skjer
på den tida av året da det marine livet i strandsonen er mest i ro og utenom gytetida til
torsken. Tiltaket bør derfor gjennomføres i tidsrommet fra oktober til desember.
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Det ligger også en akvakulturlokalitet for matfisk ca. 3,2 km fra dumpelokaliteten.
Tiltakshaver opplyser at det er svært lenge siden låssettingsplassen er brukt, ca. 50 år siden.
Den var også mye lenger inn i Eknesvågen.
Begrunnelse for tillatelsen
Det søkes om å mudre ca. 300 m3 masser med grabb ved privat kai på gnr. 244 bnr. 13 i
Lindås kommune. Formålet med tiltaket er å sikre nødvendig dybde for mindre fritidsbåt til
kaien og naust. Det er ikke veiforbindelse til eiendommen og sjøveien er eneste adkomst
bortsett fra sti gjennom skog. Det søkes om å dumpe massene på dypt vann i Osterfjorden
utenfor utløpet av Eknesvågen på 400-500 meters dyp.
Det er ikke kjente forurensningskilder i området. Stedet har vært fritidsbolig siden 1920.
Tidligere var det småbruk. Det blir opplyst at det er normal avrenning fra jordsmonn ved
nedbør. Arealet er LNF-område.
Det er ikke undersøkt om sjøbunnen inneholder forhøyede nivå av miljøgifter. Siden tiltaket
er lite og det ikke er kjente forurensningskilder i området, kan prøvetaking utelates. All
mudring utført fra skip er forbudt med mindre det er gitt tillatelse etter
forurensningsforskriften § 22-6.
Spredning av rene partikler under mudring kan også medføre forurensing ved å nedslamme
omkringliggende sjøbunn og blakke vannet. Blakking av vannet vil være midlertidig inntil
partiklene sedimenterer igjen.
Søk i Naturbase 31. juli 2018 viser at tiltaksområdet er del av et kartlagt friluftslivsområde,
Eikangervågen – Eknes. Men det er ellers ikke kjente naturverdier som bør tas hensyn til i
forbindelse med tiltaket. Naturmangfoldet er kartlagt, og kravet i naturmangfoldloven § 8 om
at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap, er dermed oppfylt.
Kunnskapsgrunnlaget for tiltaket vurderes som tilstrekkelig, og føre-var prinsippet i § 9 i
naturmangfoldloven er ivaretatt ved at tiltaket er regulert med vilkår etter forurensningsloven.
Trolig vil det ikke være noen negativ effekt av tiltaket for økosystemet, jf. kravet om
økosystemtilnærming og vurdering av samlet belastning i naturmangfoldlovens § 10.
Fiskeridirektoratet opplyser at dumpeområde er et registrert gytefelt, og de ber derfor om at
mudring og dumping blir gjennomført i tidsrommet oktober til desember. Det er det satt vilkår
om i tillatelsen.
Hvis tiltaket gjennomføres som angitt i søknaden, mener vi det er ikke fører til nevneverdig
skade eller ulempe for miljøet, og gir derfor tillatelse til mudring og dumping.
Gebyr for saksbehandling
Fylkesmannen skal ta gebyr for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven og
tilhørende forskrifter. Siden tiltaket er lite og Fylkesmannen bruker små ressurser på saken,
tar vi gebyr etter sats 7, 12 800 kroner, for behandling av søknaden, jf.
forurensningsforskriften § 39-3, jf. §39-4. Faktura blir sendt fra Miljødirektoratet.
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Endring og omgjøring
Dere plikter å unngå unødvendig forurensning, jf. forurensningsloven § 7. Viser det seg at
forurensningsforholdene endrer seg, kan Fylkesmannen med hjemmel i forurensningsloven
§ 18, endre vilkårene i tillatelsen og sette nye vilkår, og om nødvendig trekke tillatelsen
tilbake.
Rett til å klage
Dere har fått tillatelse til mudring og dumping. Hvis det likevel skulle være noe dere ønsker å
klage på, inkludert vedtaket om gebyr, kan dere klage til Miljødirektoratet, jf.
forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er tre uker etter at dere har mottatt dette brevet.
Klagen bør være skriftlig begrunnet, og den skal sendes til Fylkesmannen i Hordaland.

Med hilsen

Sissel Storebø
senioringeniør

Silje Tingstad
overingeniør

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift.
Vedlegg:

Tillatelse til mudring og dumping
Uttale fra Fiskeridirektoratet
Uttale fra Bergen og Omland havnevesen

Kopi til:
Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum
Lindås kommune
Osterøy kommune
Bergen og omland havnevesen
Fiskeridirektoratet

Postboks 7800
Kvernhusmyrane 20
Rådhuset
Postboks 6040
Postboks 185 Sentrum
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5020
5914
5282
5892
5804

Bergen
Isdalstø
Lonevåg
Bergen
Bergen

Tillatelse til mudring ved kai i vågen av Eidsnes Indre i
Lindås og dumping av masser på dypt vann i Osterfjorden
Fylkesmannen gir Harald van Rees Rotler tillatelse med hjemmel i forurensningsforskriften
§ 22-6. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger i søknad av 19. mars 2018 og de andre
dokumentene i saken. Tillatelsen gjelder fra dags dato.
Dersom dere ønsker endringer utover det som ble opplyst i søknaden eller under
saksbehandlingen, og som kan ha miljømessig betydning, må dere på forhånd avklare dette
skriftlig med Fylkesmannen.
Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen to år skal dere sende
en redegjørelse til Fylkesmannen. Fylkesmannen vil da vurdere eventuelle endringer i
tillatelsen.
Fylkesmannens referanse
Tillatelsesnummer
Anleggsnummer
2018.0669.T
1263.0139.01 (mudrelokalitet)
1263.0140.01 (dumpelokalitet)

Navn
Tiltak

Harald van Rees Rotler
Mudring i Vågen av Eidsnes Indre, Eidsnesvegen 205,
Eikangervåg. Gnr. 244 bnr. 13.
Dumping på djupt vatn i Osterfjorden utenfor uløpet av
Eiknesvågen, jf. kart og koordinatar i søknad,

N 6723234 E 305650
Kommune og fylke

Tillatelse gitt: 1. august 2018
Sissel Storebø
senioringeniør

Lindås, Hordaland

Saksnummer: 2018/3956
Silje Tingstad
overingeniør

Tillatelsen er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift
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Tillatelse til mudring ved gnr. 244 bnr. 13 i Lindås og dumping midtfjords i Osterfjorden

1. Hva tillatelse omfatter
1.1 Omfang
Tillatelsen gjelder mudring av inntil 300 m3 masser i vågen av Eidsnes Indre, Eidsnesvegen 205,
Eikangervåg. Gnr. 244 bnr. 13 i Lindås. Massene skal dumpes på dypt vann i Osterfjorden
utenfor utløpet av Eiknesvågen i samsvar med kart og koordinater i søknaden (N 6723234 E
305650).
1.2 Tidsavgrensning
Tiltaket skal gjennomføres i perioden oktober til desember.

2. Generelle vilkår
2.1 Grunnlag for tillatelsen
Det forutsettes at tiltakene gjennomføres som angitt i søknad av 19. mars 2018, dersom ikke
annet fremgår av tillatelsen, andre vedtak, eller på annen måte er avklart med Fylkesmannen.
Fylkesmannen skal varsles før tiltakets oppstart, gjerne på e-post
fmhopostmottak@fylkesmannen.no.
2.2 Ansvar
Tiltakshaver er ansvarlig for at vilkårene i tillatelsen blir overholdt, og plikter å sørge for at de
som skal gjennomføre tiltakene er kjent med de vilkår som gjelder.
2.3 Endring av tillatelse
Fylkesmannen kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen, sette nye vilkår, og om
nødvendig kalle tillatelsen tilbake, dersom vilkår gitt etter forurensningsloven
§ 18 er til stede. Fylkesmannen har på samme grunnlag rett til, på ethvert tidspunkt, å stoppe
arbeidene.
2.4 Andre lover
Den som har fått tillatelsen er selv ansvarlig for å få nødvendige samtykker fra grunneiere og
andre myndigheter som for eksempel Stiftelsen Bergens sjøfartsmuseum, Bergen og Omland
havnevesen eller Kystverket.

3. Avbøtende tiltak
Mudring og dumping skal utføres så skånsomt som mulig for å redusere partikkelspredning.
Tiltaket skal gjennomføres innenfor de områdene som er angitt på kart i søknaden.
Dersom det oppstår unormale forhold som har eller kan få forurensningsmessige
konsekvenser, skal tiltakshaver straks melde fra til Fylkesmannen.

Tillatelse til mudring ved gnr. 244 bnr. 13 i Lindås og dumping midtfjords i Osterfjorden

6. Rapportering til Fylkesmannen
Det skal sendes rapport til Fylkesmannen innen seks uker etter at tiltaket er gjennomført.
Rapporten skal inneholde:
 Opplysninger om hvor store mengder masse som faktisk har blitt mudret og dumpet (i
m3 eller tonn).
 Plassering av dumpemassene (kart med posisjon og UTM-koordinater)
 Oversikt over eventuelle avvik fra tillatelsen og hva slags korrigerende tiltak som ble
satt i verk

7. Tilsyn
Tiltakshaver plikter å la representanter fra Fylkesmannen føre tilsyn med tiltaket når som
helst.

