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Tillatelse til mudring i Makrellrød båtforening og dumping av
muddermasser vest av Midtre Sletter
Bakgrunn for søknaden
Det vises til søknad datert 25.11.2014 om tillatelse til mudring ved Gbnr 135/94 i Råde
kommune, og dumping av masser vest av midtre Sletter i Råde kommune. Videre viser vi til
søknadens kartskisser for mudringsområder.
Det skal mudres et område i ca. 5 meters bredde langs moloen i Makrellrød båthavn. Ved
forrige mudring ble det aktuelle området utelatt på grunn av at båtforeningens brygger var
tauet til side og fortøyd i dette området.
Det er gjort undersøkelser av i forurensinger aktuelle sedimenter for mudring. Resultatene
viser en viss variasjon men gir ingen indikasjon på at det forekommer såkalte hot-spotser.
Sedimentet holder gjennomsnittlig god kjemisk tilstand. Mudderet ønskes dumpet vest av
midtre Sletter. Frakt skal skje med fallemslekter.
Tillatelse
I henhold til forskrift om begrensning av forurensning § 22-6 gis herved tillatelse til mudring
av i alt 1600 m³ bunnsediment ved omsøkte lokalitet. Muddermasser tillates dumpet på
fastsatt posisjon vest av midtre Sletter. Vi presiserer at dette er en tillatelse etter
forurensningsloven og at tiltaket ikke kan igangsettes før det også er innhentet tillatelse fra
Råde kommune etter plan- og bygningsloven.
Vilkår
1. Tiltaket kan ikke iverksettes før klagefristen er ute.
2. Fylkesmannen skal informeres når mudringen starter og er avsluttet.
3. Tillatelsen gjelder muddermasser fra eksakt avmerket område som skissert i søknaden.
4. Tiltak som forhindrer spredning av finpartikulært materiale skal være iverksatt før
oppstart av mudreoperasjonen.
5. massene tillates dumpet på anvist dumpeplass vest av midtre Sletter i Råde kommune i
posisjon N59° 17,2’ E10° 39,4’.
6. Dumpeposisjon for muddermasser skal registreres eksakt med GPS sammen med
muddermengde for hver enkelt frakt. Dataene skal loggføres og vises i rapport.
7. Dumping skal skje fra fallemslekter.
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8. Mudring og dumping kan ikke utføres i tidsrommet 15. mai - 15. september av
hensyn til natur- og friluftsinteressene.
9. Tillatelsen er gyldig til og med 14. mai 2017.
10. Innen 6 uker etter at tiltaket er avsluttet skal Fylkesmannen ha mottatt rapport om
gjennomføringen av tiltaket og hvilke mengder som faktisk er blitt mudret og dumpet i
sjøen.
Begrunnelse for vedtaket
Søknaden har ikke vært kunngjort offentlig. Det har vært mudret før i samme område. Tiltaket
har lite omfang og et marginalt forurensningspotensial. Det kan oppstå noe partikkelflukt,
men høy partikkelbelastning er naturlig for området og denne partikkelspredningen vil ikke
føre til skade. Mudderet vil dumpes på fast dumpeplass som er avsatt for denne type
sjøsedimenter.
Tiltaket kan ikke iverksettes før klagefristen på 3 uker er ute. Dette med hjemmel i
forvaltningsloven § 42.
For alle inngrep som berører naturmangfold, følger det av naturmangfoldloven (nml.) § 7, at
prinsippene i §§ 8-12 skal legges til grunn ved utøving av offentlig myndighet. I vedtak skal
det redegjøres for hvilke vurderinger og vektleggingen som er gjort. I følge opplysninger i
Naturbasen er det registrert svært viktige «Strandflater med bløt mudder i beskyttede
områder». Dermed kan tiltaket ha mulige effekter på naturmangfoldet. Naturtypen som blir
berørt strekker seg over et stort område. Det er ikke entydig hvorvidt mudringen vil være
skadelig for naturmangfoldet. Føre-var prinsippet i § 9 skal derfor legges til grunn. Deler av
bløtbunnsområdet inngår i eksisterende naturvernområde og har en sterk beskyttelse, men
selve tiltaksområdet ligger utenfor naturvernområdet og utgjør en mindre del av et større
bløtbunnsområde. Videre ligger tiltaksområdet innerst i en båthavn, der bunnen allerede er
mudret og sterkt påvirket av fysiske inngrep. Selv i et føre-var-perspektiv, anses det derfor
som lite sannsynlig at inngrepet vil føre til en samlet belastning nå eller i fremtiden som vil
påvirke økosystemet med tilhørende arter i særlig grad (§10). Det er imidlertid viktig at det
benyttes slike mudringsmetoder som samlet sett er til det beste for miljøet (§ 12), og søker vil
måtte bære alle kostnader ved dette (§ 11) .
Den omsøkte dumpeplassen er tidligere undersøkt, vurdert og funnet egnet til formålet.
Kunnskapsgrunnlaget knyttet til dumpeplassen anses dermed som tilstrekkelig, jf. nml § 8.
Plassen er regelmessig brukt til å dumpe muddermasser. Vår vurdering er at den omsøkte
dumpingen ikke representerer noen større eller annerledes naturmangfoldrisiko enn annen
dumping på denne lokaliteten. Dette innebærer også en vurdering av føre-var-prinsippet og de
samlede belastninger, jf. nml §§ 9–10. Dumpingen skal skje fra fallemslekter, som anses som
miljøforsvarlig teknikk jf. nml. § 12.
Tiltaket vil ikke være til hinder for at miljømålene om god økologisk tilstand i henhold til
vannforskriften kan oppnås.
Erstatningsansvar
Selv om tillatelsen er gitt, plikter den som volder forurensning å svare erstatning i følge
alminnelige erstatningsregler, jfr. § 10, annet ledd i forurensningsloven.
Vedtak om saksbehandlingsgebyr
En tillatelse etter forurensningsloven til mudring og dumping av muddermasser medfører
innkreving av saksbehandlingsgebyr i medhold av kapittel 39 i forurensningsforskriften om
gebyrer til statskassen.
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Fylkesmannen vedtar at forurensningsforskriftens § 39-5 gebyrsats 3 gjelder i denne saken.
Det betyr at dere skal betale et gebyr på kr. 5500 for saksbehandlingen. Faktura med
innbetalingsblankett ettersendes. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.
Klage
Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker. Eventuell klage skal begrunnes og
sendes Fylkesmannen. Ta kontakt med Fylkesmannen om du har spørsmål eller ønsker
veiledning om hvordan du skal gå frem for å klage.
Tillatelsen trer ikke i kraft før denne fristen er over. Hvis vedtaket påklages trer ikke
tillatelsen i kraft før saken er endelig avgjort.
Ved klage på vedtaket om gebyrsats skal dere likevel betale den tilsendte fakturaen til fristen.
Hvis Miljødirektoratet imøtekommer klagen, vil det overskytende beløp bli refundert.
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