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Tillatelse til mudring ved Åsgårdstrand badeplass, gbnr. 113/20 i Horten
kommune
Vedtak om tillatelse
Fylkesmannen gir Horten kommune tillatelse etter forurensingsregelverket til å fjerne stein fra
sjøbunnen ved Åsgårdstrand badepark, gbnr 113/20 i Horten kommune. Massene skal benyttes til
forsterkning av eksiterende molo.
Vedtaket er hjemlet i forurensningsloven §§ 11 og 16, forurensningsforskriften § 22-6
Tillatelsen gis på vilkår og er gyldig i to år fra dags dato.
Virksomheten skal rapportere om utført arbeid innen seks uker etter at tiltaket er fullført.
Søknaden
I henvendelse datert 19.06.2020 søker Horten kommune ved om tillatelse til å fjerne stein ved
Åsgårdstrand badepark, gbnr. 113/20 i Horten kommune. Det søkes om å fjerne 3-4 steiner med et
estimert areal på 20 m2. Formålet med tiltaket er å redusere risiko for alvorlige skader ved den
offentlige badeplassen. Det opplyses om at området er skiltet med stuping forbudt, men til tross for
dette er det inntruffet skader i forbindelse med stuping i området.
Det søkes om å benytte massene til forsterkning av molo i havneområdet ved Åsgårdstrand.
Steinene skal legges i eksisterende steinfylling, herunder syd på området hvor det i de siste årene er
rast ut stein.
Arbeidet skal utføres med graver/kran fra lekter. Det legges opp til å utføre arbeidet i uke 26.
Unntak fra forhåndsvarsling
Forhåndsvarsel unnlates jf. Forurensningsforskriften § 36-9, andre ledd bokstav a. Vi mener at tiltaket
har samfunnsinteresser og det haster med å gi tillatelse av sikkerhetsmessige årsaker.

E-postadresse:
fmvtpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 2076
3103 Tønsberg

Besøksadresse:
Anton Jenssensgate 4,
Statens Park, bygg I

Telefon: 33 37 10 00
www.fylkesmannen.no/vt
Org.nr. 974 762 501

Side: 2/4

Lovgrunnlag
Mudring og dumping 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 til
mudring og dumping hvis det søkes om det.
Når det avgjøres om tillatelse skal gis etter forurensningsloven, skal det legges vekt på de
forurensningsmessige ulempene ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper tiltaket for
øvrig vil medføre, jf. forurensningsloven § 11. Vurderingsgrunnlaget suppleres også av kravene i
vannforskriften §§ 4 til 6 og naturmangfoldloven kapittel 2.
Fylkesmannens vurdering
Mudring kan medføre en forringelse av naturkvalitet 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. Negative
konsekvenser for miljøet og naturverdiene skal veies opp mot fordeler ved tiltaket.
Forurensing
I denne saken er det søkt om et tiltak av svært begrenset omfang som er av sikkerhetsmessig
betydning. Forurensningen i det aktuelle området er ikke kjent, og det er alltid fare for
partikkelspredning ved denne type tiltak. Basert på opplysninger i saken ser vi det imidlertid som lite
sannsynlig at tiltaket vil medføre forurensning som er til nevneverdig skade eller ulempe for miljøet.
Massene ønskes benyttet til forstrekning av eksisterende molo. Vi legger til grunn at massene skal
plasseres i steinfylling og ikke berøre bunnsediment, som omsøkt. På denne bakgrunn anser vi det lite
sannsynlig at massedisponeringen vil utgjøre fare forurensning. Fylkesmannen vurderer
håndteringen av massene til å være nyttiggjøring, jf. forurensningsloven § 32.
Naturmangfold
I Miljødirektoratets Naturbase (kart.naturbase.no) fremkommer det at omsøkte tiltaket ikke vil
berøre registrerte naturverdier, arter av særlig forvaltningsinteresse eller verneområder.
Åsgårdstrand er registret som svært viktig friluftsområde som benyttes til blant annet bading og
rekreasjon.
Det er ikke opplysninger i saken som tyder på at det kan befinne seg hensynskrevende arter eller
naturtyper i tiltaksområdet. Tiltaket er svært begrenset i omfang, og påvirker ikke naturmangfold i
nevneverdig grad, nml. § 8. Dermed foretas det ingen vurdering av nml. §§ 4, 5, 9 og 10. Mudringen
må imidlertid utføres på en mest mulig skånsom måte for å hindre spredning av partikler. Det skal
også tas særlige hensyn til andre forhold som kan virke spredningsreduserende, herunder en
vurdering av strøm, værforhold og tidevann. Eventuelle kostnader må dekkes av tiltakshaver, jf. nml.
§§ 11 og 12.
Vannforskriften
Tiltaket er lokalisert i vannforekomsten Midtre Oslofjord - Vest som er karakterisert som moderat
eksponert kyst med god økologisk tilstand og dårlig kjemisk tilstand (fagsystem Vann-nett).
Fylkesmannen ser det som sannsynlig at tiltaket ikke vil forringe den aktuelle vannforekomsten.
Fylkesmannen vurderer det derfor slik at kravene i vannforskriften ikke er til hinder for å gi tillatelse
til det omsøkte tiltaket etter forurensningsregelverket.
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Konklusjon
Tiltaket er av svært lite omfang, og anses ikke til å ha negativ påvirkning på naturmangfold. Mudringen
er nødvendig for sikkerheten til allmenheten ved bruk av offentlig badestrand. På denne bakgrunn
finner Fylkesmannen å kunne gi tillatelse til mudring på nærmere bestemte vilkår.

Tillatelsen gis med følgende vilkår:
1. Tillatelsen gjelder fjerning av stein ved Åsgårdstrand badepark, gbnr 113/20 i Horten
kommune Mudringen skal foregå med graver/kran fra lekter innenfor skissert areal på kart
vedlagt søknaden. Denne tillatelsen omfatter ikke sprenging eller pigging av fast fjell eller store
steiner.
2. 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.
3. Massene skal plasseres i eksiterende steinfylling, innenfor skissert areal på kart vedlagt e-post
av 22.06.2020.
4. 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.
5. Tillatelsen gjelder i to år fra dags dato.

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

Bedriftsdata
Tiltakshaver

Horten kommune, kommunalteknisk drift

Beliggenhet/gateadresse

Åsgårdstrand badeplass

Postadresse

Ollebukta, 3126 TØNSBERG

Kommune og fylke

Horten kommune, Vestfold og Telemark

Org. nummer

979 352 425

Gårds- og bruksnummer

113/20

Lokalisering av anlegg

UTM sone 32, øst: 583782 nord: 6579819

Fylkesmannens referanser
Tillatelsesnummer:

Anleggsnummer:

Saksnummer:

2020.0622.T

3801.0103.01

2020/6356

Tillatelse første gang gitt:
22.06.2020

Tillatelse sist revidert i medhold
av fl § 18 tredje ledd:

Tillatelse sist endret:
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Varsel om gebyr
I henhold til forurensningsforskriften kapittel 39, Gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser og
kontroll etter forurensningsloven, medfører saksbehandling av søknaden et gebyr. Gebyret settes etter
gitte satser, som skal gjenspeile anslått ressursbruk for behandling av søknaden.
Vi varsler et gebyr iht. § 39-4 med sats 8, som tilsvarer kr 9 900,-. Eventuelle kommentarer til varselet
om gebyr sendes til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark innen to uker, jf. forvaltningsloven § 16.
Klageadgang
Vedtakene kan påklages Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse
innen tre uker fra underretning om vedtakene 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 og Telemark.

Med hilsen
Tor Fredrik Holth (e.f.)
fagsjef

Kathrine Helen Sundeng
rådgiver
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