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Oversendelse av tillatelse til tiltak i sjø i Horten Indre havn
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark gir Horten kommune tillatelse til mudring, tildekking og
deponering av forurenset sjøbunn i Horten Indre havn. Tillatelsen omfatter mudring av inntil 40
000 m3 sjøbunn, tildekking av inntil 500 000 m2 sjøbunn og deponering av sedimenter generert av
tiltakene i sjødeponi.
Tillatelsen gis på vilkår angitt i eget vedlegg.

Bakgrunn
Vi viser til søknad av 29.1.2019 fra Horten kommune om tillatelse etter forurensningsregelverket til
tildekking, mudring og deponering av forurenset sjøbunn, og til øvrig informasjon som har
fremkommet under saksbehandlingen. Fylkesmannen er delegert myndighet av Miljødirektoratet
etter forurensningsloven § 81 i denne saken.
I Horten Indre havn har det vært verft og industri i 150 år, og flere av områdene som grenser til
Indre havn har tidligere vært brukt som avfallsfyllinger. Sammen med avrenning fra urbane områder
har dette ført til utslipp av forurensning til Indre havn. Miljøgifter som kvikksølv og polyklorerte
bifenyler (PCB) har blitt spredt i sedimenter, blåskjell og fisk. Mattilsynets generelle kostholdsråd
mot konsum av lever fra rund fisk på grunn av PCB gjelder og i Horten Indre havn. Horten
kommune, Forsvaret og lokal industri har nå bedre kontroll med forurensningskildene, noe som er
en viktig forutsetning for å sikre at opprydning av sjøbunnen blir et varig tiltak for et renere miljø.
I Horten har det vært et stort lokalt initiativ for å bedre forholdene i sjø. Horten kommune vedtok
ambisiøse miljømål for Horten Indre havn i 2013. Forsvaret har og vært særlige pådrivere. Selv om
området ikke har vært blant statens høyest prioriterte områder for opprydding i Norge, har dette
medført at prosjektet Ren Indre havn likevel har fått bevilget midler over statsbudsjettet.
Forutsetningene for tildelingen av midler er likevel de samme: prioriterte miljøgifter skal tas ut av
sirkulasjon og økosystemet. Vannforskriften legger i tillegg føringer for områdenes miljømål og
tidsfrister når disse skal nås. Dette skal blant annet bidra til at kostholdsrådene i norske
fjordområder på lengre sikt kan fjernes.
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Ansvaret for den historiske forurensningen i Horten Indre havn har vært vanskelig å fordele.
Finansieringen for opprydningen er derfor formet som et spleiselag mellom stat, kommune og
industri. Horten kommune ga sin tilslutning til tiltaksplanen og gjennomføring av denne i 2016, og
kommunen ble tildelt midler over statsbudsjettet for 2019. Horten kommune søker nå om tillatelse
etter forurensningsregelverket til å gjennomføre tiltak i Horten Indre havn.

Søknadens innhold
Horten kommune søker om tillatelse etter forurensningsregelverket til tildekking, mudring og
deponering av forurenset sjøbunn i Horten Indre havn (tabell 1). Det søkes om tillatelse til mudring
av inntil 40 000 kubikkmeter og tildekking av ca. 460 000 kvadratmeter sjøbunn. Formålet med
tiltakene er å oppnå kommunens miljømål om at Horten Indre havn skal ha en miljøkvalitet som
sikrer biologisk mangfold og allmennhetens bruk til rekreasjon og friluftsliv, og å innfri
vannforskriftens krav til miljøkvalitet.
Sedimentene i Horten Indre havn er særlig forurenset av blant annet polysykliske aromatiske
hydrokarboner (PAH), polyklorerte bifenyler (PCB), organiske tinnforbindelser som tributyltinn (TBT),
og metallene kvikksølv, kobber og bly. Det er gjort, og arbeides med, tiltak for å stanse landkildene til
forurensning av sjøområdet. Det ble i 2016 ferdigstilt en helhetlig tiltaksplan hvor risikoen for
spredning av miljøgifter fra sjøbunnen og for human helse ble vurdert som uakseptabel. Miljøgifter
utgjorde ikke en akutt risiko for effekter på økosystemet, men trolig en langtidsrisiko.
Tabell 1. Omsøkte areal, tykkelser og/eller volum for tildekking, mudring og deponering i Horten Indre havn.

Delområde

Areal
(m2)

Mudringsbehov
(m3)

Deponibehov

64 570

Tildekkingstykkelse
(cm)
40-45

1S – Horten Verft, ved slippen

5 000

11 – Stjertebukt

72 380

30-35

30 000

3MN – Bromsjordet midt/nord

63 220

30-35

100

1M – Horten Verft, langs kai
2S – Hovedbassenget
3S – Bromsjordet
6Y – Mellomøya
8 – Østøya
SUM

163 110

40-50

ikke aktuelt

mudrede
masser
mudrede
masser
mudrede
masser
ikke aktuelt

78 100
14 830

35
30-60

ikke aktuelt
ikke aktuelt

ikke aktuelt
ikke aktuelt

456 210

30-60

35 100

mudrede
masser

Ved å tildekke risikoområder med rene masser vil miljøgiftene isoleres fra biota, en beskyttelse som
på lengre sikt også vil forsterkes av naturlig tildekking (sedimentasjon). Prosjektets tiltaksmål er at ny
sjøbunn i tiltaksområdene skal ha tilstandsklasse1 II av bly, kvikksølv, PAH16 og sum PCB7. Ny sjøbunn
skal dermed ha god tilstand av de miljøgiftene som utgjør størst risiko. På lang sikt skal sedimentene
1
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i Horten Indre havn tilfredsstille tilstandsklasse III (moderat) for de samme miljøgiftene. Dette fordi
Indre havn er et urbant område med påregnelige tilførsler av forurensning fra by, havneaktivitet og
industri. I områder hvor det er behov for å opprettholde seilingsdyp søkes det også om mudring.
Disse massene søkes plassert i et sjøbunnsdeponi i Horten Indre havn.
Tiltaket vil føre til midlertidig spredning av rene og forurensede partikler. Dette skal overvåkes ved
turbiditetsmålinger og tiltak skal iverksettes ved for høy spredning. Den langsiktige miljøgevinsten er
vurdert å veie opp for spredning av forurensning under anleggsfasen. Masser som brukes til
tildekking skal oppfylle kravene til slike masser2. Etter at tiltaket er gjennomført skal ny sjøbunn
dokumenteres å være tildekket med masser av planlagt tykkelse, kornstørrelse og kjemisk tilstand.
Sjøbunnsdeponiet skal anlegges i en til to naturlige forsenkninger i sjøbunnen sentralt i Horten Indre
havn. Undersøkelser av områdene har vist at sjøbunnen trolig er anoksisk og inneholder lite liv.
Ettersom kobber og TBT er miljøgifter med vid utbredelse i sedimenter langs kysten, er ikke disse
benyttet for dimensjonering av tiltak. I Horten Indre havn er de høyeste konsentrasjonene av kobber
og TBT lokalisert i de områdene hvor det er behov for tiltak knyttet til andre prioriterte miljøgifter.
Ved gjennomføring av omsøkt tiltak vil således store mengder kobber og TBT i sedimentene også bli
tatt ut av sirkulasjon.
Tiltaket forventes å gi en positiv langtidseffekt for fugl, fisk, bløtbunn og artsmangfold. Det er
imidlertid også forventet en negativ langtidseffekt for naturtypen ålegras dersom det ikke gjøres
avbøtende tiltak. Datagrunnlaget for vurderingene er hentet fra registreringer i databaser inkludert
Naturbase, Yggdrasil, Artskart og Vann-Nett. Utbredelsen av ålegras er også validert i felt i 2019.
Tiltakene er forventet å ha en kostnad på 163 millioner kroner. Gjennomføringen av tiltakene er
antatt å vare i 8-12 måneder, fra høsten 2019 med ferdigstillelse sommeren/høst 2020. Det søkes
om tillatelse til utføring av tiltak gjennom hele året, da blant annet isforhold kan medføre forsinkelse
og behov for fleksibilitet i gjennomføringsfasen. Alt arbeid planlegges utført i hovedsak på dagtid.
Ved eventuelt behov for nattarbeid vil hensyn til støy etc. ivaretas gjennom planer for sikkerhet,
helse og arbeidsmiljø (SHA).
Horten kommune er ansvarlig søker og tiltakshaver for prosjektet.

Høring
Søknaden ble forhåndsvarslet til sakens parter og andre berørte, samt kunngjort på Fylkesmannens
nettsider den 4.2.2019. Søknaden ble også annonsert i lokalavisa Gjengangeren den 8.2.2019.
Sentrale saksdokumenter ble lagt tilgjengelige for gjennomsyn i Horten rådhus. Frist for
høringsuttalelser var 15.3.2019. Fylkesmannen mottok 2 høringsuttalelser.
Kongsberggruppen ga informasjon om installasjoner i sjø som må tas hensyn til i prosjektet.
Fiskeridirektoratet region Sør påpekte at det er registrert ålegrasenger av nasjonal
forvaltningsinteresse (A-verdi) innenfor tiltaksområdet, og fiskeområder for passive redskap i og nær
tiltaksstedet samt gytefelt i nærheten. Fiskeridirektoratet utrykte skepsis til fjerning av arters
leveområder, samt påpekte at oppvirvling og spredning av sediment kan medføre nedslamming og
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ødeleggelse andre steder. Fiskeridirektoratet mener at dersom det gis tillatelse så må tiltakene
utføres slik at omkringliggende miljø påvirkes i så liten negativ grad som mulig. Fiskeridirektoratet
krever også at forurensede masser tas på land og leveres godkjent deponi, at arbeider kun utføres i
høst-/vinterhalvåret, at det stilles vilkår om avbøtende tiltak for å verne ålegraset og for restitusjon
av ålegrasengene etter tiltaksgjennomføring.
Horten kommune ble oversendt uttalelsene og kommenterte disse den 08.04.2019. Kommunen viser
til at spredningen av miljøgifter fra sedimentene i dag er uakseptabel og med potensielle negative
effekter på økosystem og human helse. Kommunen mener de positive langsiktige effektene av
tiltaket mer enn oppveier de kortvarige negative effektene for ålegrasområdene. Kommunen skriver
at tiltakene vil utføres aktsomt og med strenge krav til partikkelspredning, basert på erfaringer fra
tidligere oppryddingsprosjekter. På denne måten skal spredning forhindres til omkringliggende
miljø. Kommunen viser til at den beste miljømessige løsningen er å deponere de forurensede
massene i sjøbunnsdeponi.
Horten kommune tok uttalelse fra Kongsberggruppen til etterretning.

Lovgrunnlag
Med hjemmel i forurensningsloven § 11 særskilt tillatelse til forurensende tiltak og § 16 vilkår i tillatelse
kan forurensningsmyndigheten gi tillatelse med vilkår til virksomhet som kan medføre forurensning.
Vurderingsgrunnlaget suppleres også av kravene i vannforskriften §§ 4 – 6 og naturmangfoldloven
kapittel 2.
Mudring og dumping fra skip er forbudt etter forurensningsforskriften kapittel 22 Mudring og
dumping i sjø og vassdrag § 22-3 og § 22-4. Med hjemmel i § 22-6 har Fylkesmannen myndighet til å gi
tillatelse og vilkår til mudring og dumping fra skip hvis det søkes om det.
Brudd på tillatelsen er straffbart etter forurensningsloven §§ 78 og 79. Tillatelsen kan senere endres i
medhold av forurensningsloven § 18. Endringer skal være basert på skriftlig saksbehandling og
endringssøknad må foreligge i god tid før endring ønskes gjennomført.

Fylkesmannens vurdering
Miljø- og tiltaksmål
Kommunens vedtatte miljømål for Horten Indre havn er ambisiøse og ivaretar nasjonale
målsetninger og vannforskriftens krav.
Tiltaket skal blant annet bidra til at utslipp av nasjonalt prioriterte miljøgifter stanses og
vannforskriftens miljømål raskere oppnås. Naturlig tilførsel og sedimentasjon av partikler skal føre til
en forbedring av miljøtilstanden over tid, slik at sjøbunnen skal oppnå akseptabel miljøkvalitet,
fortrinnsvis innen vannforskriftens tidsfrister. I områder der naturlig sedimentasjon ikke strekker til
utføres tildekking for å fremskynde prosessen. I tråd med nasjonale mål er tiltakenes omfang
prosjektert etter utbredelse av de prioriterte miljøgiftene bly, kvikksølv, PAH16 og sum PCB7.
Sjøbunnen i tiltaksområdet skal ved sluttkontroll ha tilstandsklasse II eller bedre av disse stoffene.
Andre stoffer av betydning for klassifisering etter vannforskriften (arsen, kadmium, kobber, krom,
nikkel, sink og TBT) er målt i sediment men ikke risikovurdert. Ut fra tilgjengelige data i databasen
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Vannmiljø har Fylkesmannen vurdert at også de fleste av disse stoffene ivaretas av det planlagte
tiltaket. Etter tiltak vil likevel store deler av sjøbunnen i indre havn fortsatt inneholde TBT i
tilstandsklasse V og kobber i tilstandsklasse IV. Fylkesmannen er enig med kommunen i at stoffene
kobber og TBT, på bakgrunn av deres nåværende eller historiske bruk som bunnstoff på båter og
deres utbredelse generelt, ikke bør være tiltaksstyrende i Horten Indre havn. Dette til tross for at TBT
er en nasjonalt prioritert miljøgift. Arealet med behov for tiltak vil trolig bli svært stort og tiltak ikke
gjennomførbare. Tiltaksmålene er i samsvar med hva som normalt kreves i liknende prosjekter i
Norge. På denne bakgrunn har Fylkesmannen akseptert det foreslåtte tiltaksmålet som også er stilt
som vilkår for tillatelsen. Fylkesmannen har imidlertid lagt veileder 02:20183 med oppdaterte
grenseverdier til grunn, og krever at det lages en overvåkingsplan for oppfølging av kobber og TBT i
sedimentene i Horten Indre havn.
Kommunen har og som tiltaksmål at tilstandsklasse III på lang sikt skal opprettholdes i Horten Indre
havn. Fylkesmannen ser dette som en viktig målsetting for det kontinuerlige arbeidet med
kildekontroll, men krever ikke at Horten kommune skal stå ansvarlig for sjøbunnens tilstand etter
anleggsfasen. Vi har derfor ikke stilt dette tiltaksmålet som krav i tillatelsen.
Vi vil påpeke at i sluttkontrollen skal PAH16 vurderes som enkeltforbindelser og ikke sum. Dette fordi
samleparameteren ∑PAH16 omfatter stoffer med vidt forskjellige virkningsmekanismer, risiko og
toksisitet.

Forurensningssituasjonen og risiko
Forurensningssituasjonen i Horten Indre havn er godt kartlagt. Sjøbunnen i deler av området er
sterkt forurenset av flere miljøgifter, og er i dag den viktigste kilden til spredning av miljøgifter som
forårsaker risiko for helse og miljø. Det er gjort og pågår vurderinger og tiltak for å stanse
landkildene til forurensning av sjøområdet. Dette er et kontinuerlig arbeid. Fylkesmannen har
vurdert det slik at risikoen for vesentlig forurensning fra disse kildene nå er under kontroll.
Kommunen, forsvaret og lokal industri vedlikeholder og overvåker overvannsnett med utløp til Indre
havn. Kjent grunnforurensning i området følges opp etter egne tiltaksplaner, og verft er regulert
etter forskrift.
Miljødirektoratets regneverktøy er benyttet for miljørisikovurderingene. Verktøyet inneholder
sjablongverdier bl.a. for stoffers fordelingskoeffisient (Kd) og er bygget slik at vurderingene trinnvis
blir mer lokalt tilpasset. Utover miljørisikovurderingene er sjablongverdier for Kd også lagt til grunn
ved dimensjonering av tildekkingslag og beregning av utlekking fra deponi. Selv om det kunne vært
samlet mer informasjon om lokale forhold (bl.a. måling av porevannskonsentrasjon, toksisitetstest
på flere organismer), mener Fylkesmannen at vurderingene er konservative og derfor ivaretar
utfordringene mht. forurensning.
Det er planlagt sjødeponi for mudrede forurensede masser i to naturlige groper i sjøbunnen i
Horten Indre havn (pockmarks). Gropene er dannet av oppstrømmende vann og/eller gass fra raet
etter siste istid, men aktiviteten har avtatt over tid. Det er gjort undersøkelser som viser at
forsenkningene egner seg godt som deponier. Det er og gjort konservative beregninger som viser at
potensiell spredning av miljøgifter fra et slikt deponi er av liten miljømessig betydning. Gitt disse
forholdene, samt at området tidvis er oksygenfritt og har kort transportvei, har Fylkesmannen
vurdert at et lokalt sjødeponi i disse gropene er en miljømessig akseptabel løsning.
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Sedimentene i Horten Indre havn inneholder stedvis mye organisk materiale og kvikksølv, samt lite
oksygen. Dette er faktorer som øker risikoen for dannelse av metylkvikksølv. Det er også målt
metylkvikksølv i fisk i Horten Indre havn som betydelig overskrider vannforskriftens
miljøkvalitetsstandard, hhv. 120 mot 20 µg/kg våtvekt. Fylkesmannen mener det av denne grunn er
særlig viktig i Horten Indre havn å hindre oppvirvling og spredning av forurenset sediment. Dette må
legges til grunn i risikovurderinger og overvåkingsprogrammet.

Tiltakene
Tildekkingen er designet for å tåle erosjon fra skip som trafikkerer områdene. Dette for å gi et varig
tildekkingslag og resultat. I delområdene 1M/2S benyttes etter kost/nytte-vurderinger likevel ikke
største anløpende skip for dimensjonering av erosjonssikring. Dette innebærer en kalkulert risiko for
skade på tildekkingen når større fartøy anløper. For å redusere risikoen for slik skade, har
Fylkesmannen stilt vilkår om at tiltak for å minimere risikoen skal utføres, jf. tillatelsens vilkår 4.3 og
10. Dette innebærer at langtidsovervåkingen skal være særlig egnet for å oppdage erosjon i disse
områdene, og kan også innebære regulering av skipstrafikk og/eller god informasjon om
aktsomhetssoner o.l. til aktører i området.
Mudring, tildekking, deponering og håndtering av sedimenter må utføres uten uakseptabel
spredning av forurensning ut av tiltaksområdet eller til områder som er ferdig tildekket. Mudring og
deponering bør derfor så langt det er mulig utføres før tildekking av nærliggende områder starter.
Ved uakseptabel spredning skal arbeidene stanses, nødvendige avbøtende tiltak gjennomføres og
miljøgiftinnholdet i spredt materiale dokumenteres. Vi legger da til grunn at det i utgangspunktet tas
vannprøver, men at gjentatte hendelser nært hverandre i tid kan representeres av samme
vannprøve. Områder som skal mudres må være kartlagt med tilstrekkelig prøvetetthet4 slik at
massene kan disponeres på rett måte. Denne tillatelsen gir ikke aksept for tiltak utenfor det omsøkte
tiltaksområdet. Tiltaket skal heller ikke være til hinder for fremtidige tiltak i sjøbunnen slik som
mudring eller tildekking.
Fylkesmannen krever at det velges utleggingsmetode etter beste tilgjengelige teknologi for å hindre
utglidninger, oppvirvling og spredning eller at tildekkingsmassene synker i eksisterende sjøbunn.
Områdets geotekniske stabilitet er vurdert av faginstans og konsekvenser beskrevet i søknaden.
Fylkesmannen har stilt krav om kontroll med masser som føres ned i sjødeponiet, tildekking av
deponiet når det er ferdigstilt, samt krav til overvåking i anleggsfasen, sluttkontroll og
langtidsovervåking. Dette i henhold til nasjonale retningslinjer (TA-2624, M-350). Det tillates kun å
deponere masser som kommer fra mudring i forbindelse med de omsøkte tiltakene. Rammen for
mudring gjelder såkalte teoretisk faste masser, det vil si det teoretiske volumet av sjøbunnen som
skal fjernes. Volumet av de mudrede massene vil normalt være større enn det teoretiske volumet
(faste masser), men hvor mye er usikkert og kan også variere. Rammen for deponering omfatter
derfor den mengden masser som mudres, og er ikke gitt som et absolutt volum. Masser som
karakteriseres som farlig avfall etter avfallsforskriften kapittel 11 tillates ikke deponert i sjødeponi,
og skal leveres til godkjent mottak.

Naturmangfoldloven kapittel II
Kunnskapsgrunnlaget (naturmangfoldloven (nml.) § 8)
Det foreligger god kunnskap om naturmangfoldet som kan påvirkes av tiltakene, men noe begrenset
kunnskap om naturmangfoldets tilstand. I følge søknaden berører tiltaket direkte en middels stor
4
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ålegraseng ved Bromsjordet (ca. 10 000 m2), som utgjør ca. 1 % av det totale arealet med
ålegressforekomster i Horten Indre havn. Arealet av ålegrasenger i Indre havn er ca. 870 000 m2 og
er samlet sett ilagt verdikode A selv om arealet av enkeltforekomster er mindre. I tillegg vil et
bløtbunnsområde i Stjertebukt med verdikode C bli tildekket (ca. 12 000 m2). Det er ikke registrert
hardbunn i tiltaksområdene eller i umiddelbar nærhet.
Vealøs naturreservat har verdi både som hekke-, raste- og oppvekstområde for sjøfugl. Reservatet
ligger skjermet for tiltakene men relativt nært i luftlinje. Østøyskjæret (Stuterenskjæret) og Bueskjær
er vernet med hensyn på sjøfugl i hekketiden5 og er særlig viktig for hhv. makrellterne (sterkt truet)
og hettemåke (sårbar). I naturreservatet og de vernede områdene foreligger ferdselsforbud i
hekketiden som regnes fra 15. april - 15. juli. Det er sannsynlig at truede fuglearter hekker også på
andre øyer og skjær i Horten Indre havn i denne perioden.
I og utenfor Horten Indre havn finnes fiskeområder for passive redskap etter artene torsk, lyr, sei,
rødspette og tunge (Yggdrasil, Fiskeridirektoratet). Det er registrert et gyteområde for sild (februarapril) i Oslofjorden nord for Løvøya-Østøya. Ved Østøya ble det i 2017 registrert en truet skjellart Mya
arenaria (sårbar).
Tiltakene vil ikke direkte berøre naturreservat, gyteområder for fisk eller verneområdene.
Økosystemet i Horten Indre havn er tydelig belastet av forurensningssituasjonen og er i dårlig
tilstand. Bløtbunnen inneholder svært lite bunndyr og har lav artsdiversitet. Det er påvist
akkumulering av PCB7 og TBT i bunndyrene. Funn av PCB i blåskjell har tydet på at PCB er i
sirkulasjon i miljøet. Innholdet av PCB7 og kvikksølv i all undersøkt fisk, samt dioksin i skrubbe, var
betydelig høyere enn vannforskriftens miljøkvalitetsstandarder. Det er ikke kjent hvordan
forurensningen påvirker fugl i området, men fugl kan antas å være belastet som følge av tilstanden i
bløtbunn, fisk og annen biota.
Tiltakene er vurdert å medføre langsiktige, middels til store positive effekter for bløtbunn, fisk og
fugl, men også langsiktige negative effekter for ålegras i tiltaksområdet. Dette gjelder ålegrasengen
ved Bromsjordet dersom denne dekkes til, og det er usikkert om denne vil reetableres. Nært inntil
finnes en ålegraseng på ca. 16 500 m2 som i dagens situasjon kan fungere som reservoar dersom
denne beskyttes.
På kort sikt vil tiltaket ha negativ påvirkning på naturtyper og fisk nært tiltaksområdet, men ingen/lite
påvirkning på fugl. Dette fordi sjøbunnen etableres på nytt og må rekoloniseres før nytten blir
positiv. Uten avbøtende tiltak kan nedslamming og redusert sikt i anleggsfasen påvirke ålegrasenger
og på kort sikt også næringssøk for fisk og fugl. Fisk forventes å rømme fra tiltaksområdet ved høy
turbiditet. For fugl anses den største påvirkningen å være støy og anleggstrafikk. Hekkesuksess av
makrellterne nært tiltaksområdet kan være av betydning for regional bestand.
Tiltaket anses ikke å utgjøre noen risiko for at forvaltningsmålet etter nml. § 4 ikke oppnås. Det stilles
avbøtende vilkår for å redusere risikoen tiltaket kan utgjøre for ikke å oppnå forvaltningsmålet etter
nml. § 5. Etter Fylkesmannens vurdering oppfyller kunnskapsgrunnlaget de krav som stilles i nml. §
8.

Forskrift 19.6.2009 nr. 724 om Bueskjær biotopvernområde og Forskrift 19.6.2009 nr. 725 om
Østøyskjæret biotopvernområde.
5

Side: 8/11

Økosystemtilnærming og samlet belastning (nml. § 10)
Det finnes ingen påvirkning av tilsvarende tiltak på det aktuelle naturmangfoldet i området.
Naturen i Horten Indre havn er påvirket av påregnelige utslipp og avrenning fra by, deponi, industri
og havneaktivitet, samt av tidligere fysiske tiltak i sjø slik som utfylling. Kilder til forurensning er
vurdert å være under kontroll, og de fysiske tiltakene utgjør et lite areal av Horten Indre havn. Det er
i tillegg til de planlagte anleggsarbeidene året rundt mye trafikk i Horten Indre havn som kan
forstyrre fisk og fugl.
Horten kommune har regulert sjøområdet utenfor Bromsjordet til båthavn og flytende boliger.
Dersom dette blir en realitet vil det påvirke natur i dette området. Utover påregnelig reduserte
lysforhold for ålegras, er det usikkert hvor stor påvirkningen vil bli. Fylkesmannen mener derfor det
på lang sikt kan være risiko for at ålegrasengene (ca. 26 500 m2) ved Bromsjordet forsvinner om det
ikke utføres avbøtende tiltak.
Generelt vil den samlede belastningen på økosystemet i tiltaksområdet øke på kort sikt, men
reduseres på lang sikt. Forurensningen i sjøbunnen vil bli fjernet fra sirkulasjon i miljøet, men samlet
belastning uten avbøtende tiltak kan på sikt medføre at ålegrasenger ved Bromsjordet forsvinner.
Tiltaket vil for øvrig bidra positivt til områdets økosystem og biologiske verdi, og vurderes derfor ikke
nærmere etter § 10.
Føre-var-prinsippet (nml. § 9)
Etter Fylkesmannens vurdering foreligger det tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldet og tiltakets
virkninger på naturmangfoldet både i og utenfor tiltaksområdet. Føre-var-prinsippet får dermed ikke
anvendelse i denne saken.
Kostnader ved miljøforringelse (nml. § 11)
Tiltakshaver skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som
tiltakene volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakenes og skadens karakter. Prinsippet
ivaretas ved at tiltakene tillates gjennomført med vilkår om avbøtende tiltak basert på
kunnskapsgrunnlaget og samlet belastning på økosystemet, og som tiltakshaver må bekoste.
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (nml. § 12)
Tiltakshaver skal etter kost-nytte vurderinger tilstrebe å benytte beste tilgjengelige teknikker (BAT), jf.
forurensningsloven § 2 nr. 3. Fylkesmannen anser tillatelsens vilkår å være tilstrekkelige for hensyn
til naturverdier, friluftsliv og rekreasjon og vurderer det ikke som nødvendig å ytterligere regulere
tidspunkt på året for tiltak.
Spredning av forurensning ut av tiltaksområdene skal overvåkes og kontrolleres gjennom
målrettede tiltak slik at uakseptable effekter på naturmangfold unngås. Fylkesmannen har satt
grenseverdier for turbiditet under anleggsperioden og tiltak ved overskridelse av disse. Ved
fastsetting av disse grenseverdiene har Fylkesmannen vektlagt beregningene tilpasset lokale forhold
som er gjort i søknaden.
I sluttkontrollen må det tilstrebes å bruke metoder som på best mulig måte kan angi
tildekkingstykkelse og -areal. I områder som erosjonssikres må som regel tykkelse og kjemisk
tilstand av filterlag dokumenteres før erosjonssikring legges ut.
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På bakgrunn av vurderingene etter nml. § 8 mener Fylkesmannen at arbeid og transport nært
hekkeområder for sjøfugl primært bør utføres i tidsperioder utenfor hekketiden (15. april – 15. juli). I
denne tidsperioden er det ferdselsforbud i verneområdene, som har en utstrekning 50 meter ut i
sjøen fra land. For å ivareta hensyn til nødvendig fleksibilitet i gjennomføring av anleggsarbeidet har
vi ikke pålagt ytterligere restriksjoner enn det verneforskriftene angir, men har stilt krav til særskilt
aktsomhet i denne tidsperioden (vilkår 2.4), jf. nml. § 49.
På bakgrunn av vurderingene etter nml. § 10 har vi stilt som vilkår for tillatelsen at det skal
utarbeides en tiltaksplan for tilrettelegging og etablering av ålegras i tiltaksområdene 1S og 3S ved
Bromsjordet. Planen skal omfatte vurderinger av ulike typer bunnsubstrat og deres egnethet for
ålegras, metoder for tilrettelegging og mulighetene for utplanting av nytt ålegras i området.
Ålegraseng (ID DM00041822) vest for tiltaksområde 3S skal særskilt skjermes mot nedslamming.

Vannforskriften
Vannforekomsten Horten indre havn er en beskyttet kyst/fjord med moderat økologisk tilstand
grunnet næringssalter og oksygensvinn og har dårlig kjemisk tilstand grunnet metaller, PAH og TBT i
sediment og biota (blåskjell og torsk). Vannforekomsten er påvirket i stor grad av fysisk endring fra
havneanlegg og diffus avrenning, og i middels grad av punktutslipp, diffus avrenning fra
havneaktivitet og fysisk endring fra moloer. Vannforekomsten har utsatt frist og skal oppnå god
kjemisk og økologisk tilstand i 2027, jf. vannforskriften § 9. Tiltaket skal bidra til at miljømålene i
vannforskriften nås og vurderes derfor ikke etter vannforskriften § 12.

Langtidsovervåking
Sjøbunnen og biota i Horten Indre havn skal overvåkes i minimum 10 år for å kontrollere at
tilstanden samsvarer med miljømålene og at det ikke foregår spredning av miljøgifter. Overvåkingen
skal være i tråd med vannforskriftens bestemmelser. Konsentrasjonen av kobber og TBT i sjøbunnen
skal inngå i overvåkingen. Kaiområdet ved Horten Industriparks vestside skal overvåkes med særskilt
hensyn til erosjon og spredning. Vi har stilt krav til utforming av en overvåkingsplan som skal
ferdigstilles senest 6 måneder etter anleggsfasen er ferdigstilt.

Støy, støv og andre hensyn
Det finnes næringsbebyggelse men lite boligbebyggelse nært tiltaksområdet. Fylkesmannen setter
støykrav som anses akseptable for både bebyggelse og naturverdier. Støygrensene er satt i henhold
til gjeldende retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging6 og er skjerpet ettersom
anleggsarbeidene har en varighet over seks måneder. Alle støygrenser gjelder utenfor rom med
støyfølsomt bruksformål. Fylkesmannen kan ved behov kreve støyutredning. Det er viktig å holde
berørte naboer godt informert om arbeidet.
Fylkesmannen kan også ved behov kreve måling av nedfallsstøv ved aktuell lokalitet. Grenseverdi for
nedfallstøv gitt av forurensningsforskriften § 30-5 anses å være relevant for de omsøkte tiltakene.
Anleggsarbeidene kan medføre midlertidige ulemper for frilufts- eller rekreasjonsformål på land og
sjø, særlig i sommerhalvåret. Fylkesmannen vurderer det slik at tildekkingens fremdrift er
avgjørende for et vellykket resultat, og at disse fordelene er større enn ulempene det midlertidig
måtte medføre for frilufts- og rekreasjonsformål. Fylkesmannen anmoder likevel tiltakshaver å
tilstrebe at arbeidene blir utført på en måte som medfører minst mulig ulempe for rekreasjon i
området.
6
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Fylkesmannen forutsetter at tiltaket ved oppstart har de nødvendige tillatelser/vurderinger etter
annet relevant lovverk samt nødvendige avklaringer med grunneiere.

Konklusjon
Fylkesmannen har vurdert negative konsekvenser for miljøet og naturverdier opp mot de fordeler
tiltakene vil medføre, både kort- og langtidseffekter. Vi gir tillatelse til gjennomføring av tiltaket.
Nødvendige vilkår er stilt slik at tiltakenes samlede vekting anses å være positiv.

Vedtak om tillatelse
Med hjemmel i forurensningsloven §§ 11 og 16 gir Fylkesmannen Horten kommune tillatelse til
mudring, tildekking og deponering av forurenset sjøbunn i Horten Indre havn. De positive
langtidseffektene for samfunn og miljø vurderes å være større enn ulempene i form av mulig
spredning av forurensning og skade på naturmangfoldet.
Tillatelsen er gitt på vilkår listet i eget vedlegg.

Varsel om gebyr
I henhold til forurensningsforskriften kapittel 39 Gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser og
kontroll etter forurensningsloven, medfører behandling av søknader et gebyr. Gebyret settes etter
satser som skal gjenspeile anslått ressursbruk for forberedelser og saksbehandling av søknaden. Det
varsles et gebyr etter sats 2 for behandling av utslippstillatelse for Horten kommune, jf § 39.4.
Gebyret utgjør kroner 229 700. Vi ber om at eventuelle kommentarer til varselet sendes
Fylkesmannen innen to uker etter at dette brevet er mottatt, deretter vil gebyret bli vedtatt. Vedtaket
kan påklages.

Klageadgang
Vedtak, herunder plassering av gebyrsats, kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller
andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra underretning om vedtak 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.

Med hilsen
Ingvar Oland
fagsjef

Tor Fredrik Holth
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent
Vedlegg:
1 Vilkår - Horten indre Havn - opprydding i forurenset sjøbunn
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1
1.1

Tillatelsens ramme
Rammer

Tillatelsen gjelder forurensning fra følgende tiltak i Horten Indre havn:
 Mudring av inntil 40 000 m3 sedimenter
 Deponering av mudrede masser i sjøbunnsdeponi
 Tildekking av inntil 500 000 m2 sjøbunn med rene masser

1.2

Tiltaksmål

Etter gjennomført tildekking skal sjøbunnen i tiltaksområdene tilfredsstille tilstandsklasse 2 eller
bedre for bly, kvikksølv, PAH16 og sum PCB7 (veileder1 02:2018) i minimum ni av ti stasjoner i hvert
delområde.
En av ti prøver i hvert delområde kan overskride tilstandsklasse 2, men kan likevel ikke overskride
tilstandsklasse 3.
Det skal benyttes analysemetode egnet for karakterisering av de respektive stoffer ned til og med
tilstandsklasse 2. Der dette ikke er tilgjengelig skal beste tilgjengelige metode benyttes. Høyere
tilstandsklasse kan aksepteres etter avklaring med Fylkesmannen.

2
2.1

Generelle vilkår
Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig

All forurensning fra tiltakene, herunder utslipp til luft og vann, samt støy og avfall, er isolert sett
uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter tiltakshaver å
redusere sine utslipp, herunder støy, så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Plikten
omfatter også utslipp av komponenter det ikke uttrykkelig er satt grenser for.

2.2

Plikt til forebyggende vedlikehold

For å holde de ordinære utslipp på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp skal
bedriften sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. System
og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert.

2.3

Tiltaksplikt ved økt forurensningsfare

Dersom det som følge av unormale driftsforhold, uforutsette hendelser eller av andre grunner
oppstår fare for økt forurensning, plikter tiltakshaver å iverksette de tiltak som er nødvendige for å
eliminere eller redusere den økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig å redusere eller
innstille driften.
Tiltakshaver skal så snart som mulig informere Fylkesmannen om unormale forhold som har eller kan
få forurensningsmessig betydning. Akutt forurensning skal i tillegg varsles iht. pkt. 11.4.

2.4

Aktsomhet

Tiltaket skal gjennomføres på en aktsom måte for så langt som mulig å begrense forstyrrelse av
hekkende sjøfugl i tidsperioden 15. april – 15. juli. Herunder ligger en aktsom vurdering av arbeid,
ferdsel og avstand til verneområder og andre hekkeområder. Vurderingene skal kunne

1

Direktoratsgruppen vanndirektivet 2018. Veileder 02:2018 Klassifisering av miljøtilstand i vann
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dokumenteres. Tiltak i delområdene 6Y og/eller 8Y i tidsperioden 15. april – 15. juli skal varsles
Fylkesmannen senest 1 uke før oppstart av anleggsarbeidet.

2.5

Internkontroll

Tiltakshaver plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om
dette2. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at tiltakshaver overholder krav i
denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante forskrifter til disse lovene.
Klager skal loggføres og følges opp gjennom internkontrollen (avvikshåndtering). Tiltakshaver plikter
å orientere utførende virksomheter om de vilkår som gjelder, samt de restriksjoner som er lagt på
arbeidet.
Tiltakshaver plikter å holde internkontrollen oppdatert, og til enhver tid å ha oversikt over alle
forhold som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold.
Plikt til å gjennomføre risikoanalyse med hensyn til akutt forurensning følger av punkt 11.1.

3
3.1

Mudring, håndtering og transport av muddermasser
Mudring

Opptak, transport og annen håndtering av muddermasser skal gjøres på en måte som minimerer
spredning av forurensning, og skal gjennomføres så skånsomt som mulig. Det skal velges en
mudringsteknologi som gir minst mulig spredning av miljøgifter og partikler. Teknologien skal
vurderes ut fra sedimentenes beskaffenhet og videre håndtering, og skal også vurderes underveis i
arbeidet. Kriterier for bytte av teknologi (for eksempel turbiditet, konsistens på massene) skal
beskrives. Tiltakshaver skal utarbeide en redegjørelse for metodene som planlegges benyttet.
Redegjørelsen skal oversendes Fylkesmannen senest innen anleggsarbeidet igangsettes, jf. pkt.
12.1.
Det skal føres loggbok med oversikt over mengder og tidspunkt for opptak av muddermasser, skrot
og andre fremmedlegemer.
For all mudring kreves det at det foreligger miljøtekniske undersøkelser av sedimentet. Områder
som er mudret skal tildekkes om ikke den nye sjøbunnen tilfredsstiller tilstandsklasse III for
tungmetaller, PAH og PCB, jf. veileder 02:2018 (Direktoratsgruppen vanndirektivet 2018).

3.2

Håndtering og transport

Håndtering og transport av muddermasser skal gjøres slik at det blir minimal spredning av
forurensning. Avvanning av mudrede sedimenter skal foregå slik at det ikke spres partikler eller
forurenset vann over tilstandsklasse IV for kystvann (02:2018, Direktoratsgruppen vanndirektivet
2018). Eventuell vaskeplass for skrot og avfall fra sjøbunnen skal etableres slik at det ikke spres
nevneverdig forurensning. Uønskede hendelser og utslipp skal loggføres.

2

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 06.12.1996, nr. 1127

Tillatelse nr. 2019.0462.T
Tillatelse gitt: 28.05.2019

Side 5 av 12

4
4.1

Tildekking av sjøbunn
Tildekkingsmasser

Masser som benyttes til tildekking skal oppfylle kravene i Miljødirektoratets testprogram for
tildekkingsmasser (M-411), og ikke inneholde plast, metall eller annet som kan medføre uakseptabel
miljøskade. Bruk av aktivt materiale omfattes ikke av denne tillatelsen.
Tiltakshaver skal utarbeide en redegjørelse for valgte tildekkingsmasser som oversendes
Fylkesmannen senest innen anleggsarbeidet igangsettes, jf. pkt. 12.1.

4.2

Gjennomføring av tildekking

Tiltakshaver skal utarbeide en redegjørelse for valgte utleggingsmetoder samt eventuelle endringer
av areal og mektighet av tildekkingsmassene i forhold til søknaden. Redegjørelsen skal oversendes
Fylkesmannen senest innen anleggsarbeidet igangsettes, jf. pkt. 12.1.
Utleggingen av masser skal foregå på en slik måte at det forårsaker minst mulig oppvirvling og
spredning av stedlige, forurensede sedimenter. Massene skal legges ut slik at det ikke medfører
uakseptabel partikkelspredning. Det skal ved behov iverksettes tiltak for å hindre at forurensning
spres til omkringliggende områder. Tildekkingen skal dimensjoneres for et varig resultat så langt
dette er mulig og uten urimelige kostnader.
Mengder og tidspunkt for tildekking av forurenset sjøbunn skal loggføres.

4.3

Avbøtende tiltak

I områder med uakseptabel risiko for erosjon av tildekkingslaget, skal det gjennomføres nødvendige
avbøtende tiltak for å redusere risikoen.
Det skal utarbeides en plan som beskriver ulike tiltak for hvordan ålegras kan etableres i
tiltaksområdene 1S og 3S der ny sjøbunn dekker ålegraseng (ID: BM00041820). Planen skal som et
minimum inneholde vurderinger av egnet substrat, metoder for tilrettelegging, tidsperspektiv og
kostnadsoversikt over de ulike tiltakene, og skal sendes Fylkesmannen senest innen anleggsarbeidet
igangsettes, jf. pkt. 12.1.
Ålegraseng (ID DM00041822) vest for tiltaksområde 3S skal særskilt skjermes mot nedslamming.

5
5.1

Disponering av muddermasser
Disponeringsløsning

Muddermasser skal leveres til godkjent mottak eller plasseres i sjødeponi. Det skal føres loggbok
med oversikt over mengder og tidspunkt for disponering av muddermasser. Levering til godkjent
mottak skal kunne dokumenteres.

5.2

Sjødeponi

Deponiet skal utformes, etableres og tildekkes i henhold til søknaden og detaljprosjekteringen på en
måte som minimerer risikoen for utlekking, erosjon og partikkelspredning. Det er kun tillatt å
deponere masser som kommer fra mudring i forbindelse med de omsøkte tiltakene. Annet avfall
eller gjenstander tillates ikke lagt i deponiet.
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De mudrede massene skal plasseres kontrollert i deponiet slik at det blir minst mulig oppvirvling og
spredning av forurensede sedimenter. Det skal til enhver tid være kontroll på stabiliteten til
deponiet. Det skal utføres kontroll på innhold av miljøgifter i massene, minimum for hver 3000 m3.
Tiltakshaver skal loggføre og til enhver tid kunne dokumentere innfyllingsmengde og
forurensningsgrad av massene plassert i deponiet. Deponeringen skal overvåkes for å kontrollere at
plasseringen skjer innenfor deponiets grenser. Masser med TOC over 6 % tillates ikke plassert i
sjødeponi uten særskilt risikovurdering. Masser med miljøgiftkonsentrasjoner som innebærer at
massene betraktes som farlig avfall, tillates ikke plassert i sjødeponi.
Sjødeponiet skal tildekkes så snart deponeringen er ferdig og stabiliteten i deponiet tillater det.
Masser som benyttes til tildekking av deponiet skal oppfylle kravene i pkt. 4.1. Utleggingen av rene
masser skal foregå med en metodikk og på en slik måte at det forårsaker minst mulig oppvirvling og
spredning av forurensede masser fra deponiet. Tildekkingslaget skal være tilstrekkelig tykt til å
hindre utlekking av miljøgifter fra deponiet og hindre at organismer når ned til forurensningene.
Tildekkingen skal dekke hele deponiet.

6

Kjemikalier

Med kjemikalier menes her kjemiske stoffer og stoffblandinger som brukes både som råstoff i
prosess og som hjelpekjemikalier, for eksempel begroingshindrende midler, vaskemidler,
hydraulikkvæsker eller brannbekjempningsmidler.
For kjemikalier som benyttes på en slik måte at det kan medføre fare for forurensning, skal
tiltakshaver dokumentere at den har foretatt en vurdering av kjemikalienes helse- og
miljøegenskaper på bakgrunn av testing eller annen relevant dokumentasjon, jf. også punkt 2.4 om
internkontroll.
Tiltakshaver plikter å etablere et dokumentert system for substitusjon av kjemikalier. Det skal
foretas en løpende vurdering av faren for skadelige effekter på helse og miljø forårsaket av de
kjemikalier som benyttes, og av om alternativer finnes. Skadelige effekter knyttet til produksjon,
bruk og endelig disponering av produktet, skal vurderes. Der bedre alternativer finnes, plikter
tiltakshaver å benytte disse så langt dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe3.
Stoffer alene, i stoffblandinger og/eller i produkter, skal ikke framstilles, bringes i omsetning, eller
brukes uten at de er i overensstemmelse med kravene i REACH-regelverket4 og andre regelverk som
gjelder for kjemikalier.

3
4

Jf. lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) av 11.06.1979, nr. 79, om substitusjonsplikt § 3a
Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensing av kjemikalier (REACH-forskriften) av 30. mai 2008, nr. 516
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7
7.1

Støy og støv
Støy

Tiltakenes bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner,
fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride følgende grenser, målt
eller beregnet som innfallende lydtrykknivå ved mest støyutsatte fasade:
Tabell 1: Grenseverdier for tiltakenes bidrag til utendørs støy
Utendørs støykrav
Dagtid, kl
Kveld, kl 19-23 (LpAeqT)
07-19
eller
Bygningstype
(LpAeqT)
søn-/helligdag, kl 07-23 (LpAeqT)
Boliger, fritidsboliger,
60 dB
55 dB
sykehus, pleieinstitusjoner
Skole, barnehage
55 dB i brukstid

Natt, kl 23-07
(LpAeqT)
40 dB

LpAekvT er A-veiet gjennomsnittsnivå (dBA) midlet over driftstid der T angir midlingstiden i antall timer.

Alle støygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdøgn. Støygrensene gjelder all støy fra
virksomheten, inkludert intern transport på anleggsområdet samt lossing/lasting av råvarer og
produkter. Støy fra persontransport av ansatte til og fra anleggsområdet er likevel ikke omfattet av
grensene.
Naboer og andre som er utsatt for vesentlig støy som følge av anleggsarbeidene skal varsles i
henhold til kapittel 4.4 i Klima- og miljødepartementets støyretningslinje (T-1442).
Støyende aktiviteter skal fortrinnsvis skje utenom søn-/helligdag eller natt. Dersom det er
nødvendig å gjennomføre arbeid i dette tidsrom, skal det varsles i hht. kap. 4.4 i T-1442 med plan
for informasjon til berørte naboer.
Tiltakshaver skal ved behov eller på forespørsel fra Fylkesmannen dokumentere støyutslippene.
Støynivå (LpAeqT) midles over faktisk driftstid (T).

7.2

Støv

Tiltakshaver plikter å gjennomføre effektive tiltak for å redusere støvutslipp fra all støvende
aktivitet under selve anleggsarbeidet. Dette gjelder både transport og eventuell lagring av
materialet som skal brukes til tildekking av forurenset sjøbunn.
Utslipp skal ikke medføre at mengde nedfallsstøv overstiger 5 g/m2 i løpet av 30 dager.
Tiltakshaver skal ved behov eller på forespørsel fra Fylkesmannen dokumentere støvutslippene.

8

Avfall

Tiltakshaver plikter så langt det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper å unngå at det
dannes avfall som følge av virksomheten. Innholdet av skadelige stoffer i avfallet skal begrenses
mest mulig.
Tiltakshaver plikter å sørge for at all håndtering av avfall, herunder farlig avfall, skjer i
overensstemmelse med gjeldende regler for dette fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven,
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herunder avfallsforskriften5. Farlig avfall som kan identifiseres og sorteres ut skal leveres til
godkjent mottak.

9
9.1

Utslippskontroll
Måleprogram

Det skal gjennomføres spredningskontroll av mudringen, deponeringen og tildekkingen i henhold til
et måleprogram, utformet i tråd med gjeldende retningslinjer (M-350, TA-2624). Turbiditet skal
måles i henhold til norsk standard (NS 9433:2017). Måleprogrammet skal inngå i virksomhetens
internkontroll og en miljørisikovurdering skal ligge til grunn for programmet. Kontrollen skal være
tilstrekkelig til å avdekke eventuell spredning av forurensning i forbindelse med gjennomføring av
tiltakene. Resultatene fra kontrollen skal dokumenteres. Loggføring skal som et minimum inneholde
måleresultat, eventuelle overskridelser og korrigerende tiltak. Endringer av måleprogrammet skal
oversendes Fylkesmannen.
Under anleggsperioden skal det måles turbiditet ved et tilstrekkelig antall stasjoner til å gi et
representativt bilde på partikkelspredning ut av områdene og for å beskytte sensitive områder mot
nedslamming. Målerne skal være plassert slik i forhold til dyp og strømretning, at de på best mulig
måte fanger opp spredning av forurensede partikler ut av tiltaksområdet og/eller inn i sårbare
områder. Turbiditeten skal måles kontinuerlig så lenge arbeidet pågår. Det skal også benyttes
referansestasjoner og/eller bakgrunnsmålinger som er representative for normal turbiditet i
områdene.
Følgende alarmgrenser skal benyttes ved mudring:
 i tiltaksområder: 15 NTU over referansenivå i 1 time
 utenfor tiltaksområder: 15 NTU over referansenivå i 30 minutter
Følgende alarmgrenser skal benyttes ved tildekking:
 utenfor tiltaksområder: 20 NTU over referansenivå i 4 timer
Følgende alarmgrenser skal benyttes ved deponering av forurensede masser i sjødeponi:
 15 NTU over referansenivå i 30 minutter
Overskridelse av alarmgrensene skal medføre at arbeidene stanses, årsaksforholdene avklares og
nødvendige avbøtende tiltak gjennomføres. Også innenfor de fastsatte tidsrammene plikter
tiltakshaver å redusere spredningen så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Dersom
overskridelser skyldes arbeidene, skal tiltakshaver dokumentere miljøgiftinnholdet i spredt
materiale og arbeidene kan ikke starte opp igjen før turbiditeten er nede på stabile nivåer under
grenseverdien. Rutiner og eventuelle tiltak skal beskrives i internkontrollen. Tidspunkt, årsak og
varighet av eventuelle hendelser skal loggføres.
Under anleggsperioden skal det benyttes sedimentfeller og passive prøvetakere ved et tilstrekkelig
antall stasjoner til å gi et representativt bilde på spredning av forurensning ut av tiltaksområdet.
Målerne skal være plassert slik at de på best mulig måte fanger opp spredning av forurensning ut av
tiltaksområdet. Det skal utføres kjemisk analyse av prøvene med en frekvens som angitt i
måleprogrammet vedlagt søknaden.

5

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallforskiften) av 01.06.2004, nr. 930
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Prøvetaking, behandling og analyse skal utføres etter Norsk Standard (NS). Dersom NS ikke finnes,
kan annen utenlandsk/internasjonal standard benyttes. Andre metoder enn norsk eller internasjonal
standard kan benyttes dersom særlige hensyn tilsier det. Det må i tilfelle dokumenteres at særlige
hensyn foreligger og at valgt metode er representativ. Laboratorier/tjenester med relevant
akkreditering skal benyttes der det er mulig.

9.2

Sluttkontroll

Det skal gjennomføres kontroll av tildekkingslaget i alle delområder og ved sjødeponiet umiddelbart
etter at tildekkingen er gjennomført og tildekkingsmaterialet er sedimentert og konsolidert.
Følgende skal dokumenteres:
 Utbredelse og tykkelse av filterlaget
 Utbredelse og tykkelse av erosjonslaget
 Innhold av miljøgifter i filterlaget
 Kontroll av sjødeponiets tildekkingslag iht. Miljødirektoratets veileder TA-2624
Ved dokumentasjon av tildekkingslagets innhold av miljøgifter skal hver prøvestasjon (blandprøve av
minimum 4 enkeltprøver) maksimalt representere 10 000 m2 sjøbunn.

10 Langtidsovervåking
Tiltakshaver skal utarbeide et program for langtidsovervåking som angir omfang, hyppighet, varighet
og metoder. Overvåkingen skal dokumentere miljøtilstanden i Horten Indre havn, om tildekkingen
fungerer etter hensikten, om naturverdier reetableres og om det lekker ut miljøgifter fra deponiet.
Dersom aktive materialer er benyttet skal funksjonen overvåkes særskilt. Programmet skal også
omfatte overvåking av kobber og tributyltinn (TBT) i sediment. Programmet må være særlig egnet
til å oppdage erosjon i områdene 1M/2S og spredning fra utildekkede områder nært 1M/1S.
Overvåkingen skal være i tråd med vannforskriftens bestemmelser og pågå over minimum en 10-års
periode. Første overvåking av området skal skje innen ett år etter at tiltakene er avsluttet.
Overvåkingsprogram for de 5 første årene skal sendes Fylkesmannen innen 6 måneder etter at
tiltakene er avsluttet.

11 Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning
11.1 Miljørisikoanalyse
Tiltakshaver skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet, og vurdere resultatene i
forhold til akseptabel miljørisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, grunn og luft skal
kartlegges. Miljørisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold ved tiltakene som
kan medføre akutt forurensning med fare for helse- og/eller miljøskader. Ved endrede forhold skal
miljørisikoanalysen oppdateres.
Tiltakshaver skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning og de
helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre.
Miljørisikoanalysen skal oversendes Fylkesmannen senest innen anleggsarbeidet igangsettes, jf. pkt.
12.1.

11.2 Forebyggende tiltak
På basis av miljørisikoanalysen skal bedriften iverksette risikoreduserende tiltak. Både
sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Bedriften skal ha en
oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene.
Tillatelse nr. 2019.0462.T
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11.3 Etablering av beredskap
Bedriften skal, på bakgrunn av miljørisikoanalysen og de iverksatte risikoreduserende tiltakene, om
nødvendig, etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning. Beredskapen skal være
tilpasset den miljørisikoen som virksomheten til enhver tid representerer. Hvis aktuelt, skal
beredskapen mot akutt forurensning øves minimum en gang per år.

11.4 Varsling av akutt forurensning
Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende forskrift6.
Tiltakshaver skal også så snart som mulig underrette Fylkesmannen i slike tilfeller.

12 Rapportering til Fylkesmannen
12.1 Før tiltakene starter
Fylkesmannen skal så snart det foreligger og senest innen anleggsarbeidet igangsettes fortløpende
motta:
 Redegjørelse for metodene som planlegges benyttet for mudring og håndtering av
forurensede sedimenter, inkludert forebyggende tiltak
 Redegjørelse for valgte tildekkingsmasser og massenes egnethet som tildekkingsmedium.
Redegjørelsen skal angi valgte metode(r) for utlegging og endelig areal og mektighet av
tildekkingsmassene prosjektert for hvert delområde. Redegjørelsen skal også inkludere en
beskrivelse av hvordan massene eventuelt skal mellomlagres og hvilke avbøtende tiltak som
skal iverksettes for å hindre støvflukt
 Tiltaksplan for tilrettelegging og etablering av ålegras
 Fremdriftsplan med tidspunkt for oppstart
 Miljørisikoanalyse for akutt forurensning inkludert eventuell beredskapsplan

12.2 Rapportering underveis
Innen den 15. hver måned, så lenge arbeidene pågår, skal følgende rapporteres for foregående
måned:
a) Målte turbiditetsverdier og andre overvåkingsresultater
b) Hvor mye masse som hittil er mudret og hvordan dette er disponert
c) Hvilke og hvor store områder som hittil er tildekket
d) Beskrivelse av erfaring med utstyr, teknologi, etc.
e) Oversikt over uønskede hendelser, avvik fra tillatelsen, anmerkninger og avbøtende tiltak
Målte turbiditetsverdier skal rapporteres på en slik måte at en umiddelbart kan se om verdiene er i
tråd med vilkårene i tillatelsen. Hendelser som har forårsaket forhøyede turbiditetsverdier skal
være særskilt vurdert. Hvor mye masse som hittil er mudret og disponert og hvor store områder som
er tildekket skal rapporteres med en vurdering av dette i forhold til fremdriftsplanen.

12.3 Sluttrapport
Det skal sendes inn sluttrapport fra arbeidene senest 4 måneder etter at anleggsarbeidene er
avsluttet. Rapporten skal oppsummere anleggsarbeidene, og skal inneholde:
a) Beskrivelse av gjennomføring av tiltakene
b) Beskrivelse av erfaring med utstyr, teknologi etc.
c) Beskrivelse av innhold i og resultatene av gjennomført overvåkingsprogram under tiltakene.
Resultatene av turbiditetsmålinger, vannanalyser etc. skal være inkludert.

6
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d) Resultater fra sluttkontroll. Resultater av måling av tildekkingslagets tykkelse og fra
analyser av konsentrasjon av miljøgifter i sjøbunnen etter mudring og tildekking og en
beskrivelse av om tiltaksmålene er oppnådd. Dokumentasjon av resultatoppnåelse skal
presenteres i tabeller og kart.
e) Oversikt over uønskede hendelser, avvik fra tillatelsen, anmerkninger, avbøtende tiltak og
når og om eventuelle avvik er rettet opp.
f) Beregnet mengde utvalgte helse- og miljøfarlige stoffer som er håndtert ved tiltakene, slik
at de ikke lenger utgjør en kilde til alvorlige forurensningsproblemer. Beregningsverktøy for
denne rapporteringen, og veiledning (M-831) for bruk av verktøyet finnes på
Miljødirektoratets hjemmesider www.miljodirektoratet.no.

13 Registrering av data
Tiltakshaver skal registrere data fra prøvetaking i sedimenter, vann og biota, som gjøres før og etter
tiltak, i databasen Vannmiljø (http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/) innen 1. mars året etter at
undersøkelsen er gjennomført. Data fra anleggsfasen (vannprøver etc.) skal imidlertid ikke legges
inn i Vannmiljø. Data rapporteres på Vannmiljøs importformat. Importmal og oversikt over hvilken
informasjon som skal registreres i henhold til Vannmiljøs kodeverk finnes på
http://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no.

14 Utskifting av utstyr
All utskifting av utstyr skal baseres på beste tilgjengelige teknikker med sikte på å motvirke
forurensning.
Dersom det skal foretas utskifting av utstyr som kan være av vesentlig betydning for utslippene, skal
tiltakshaver gi melding til Fylkesmannen om dette i god tid før det tas beslutning om valg av utstyr.

15 Tilsyn
Tiltakshaver plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne
bemyndiger, føre tilsyn med virksomheten til enhver tid.
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