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Saksbehandler, innvalgstelefon

Jon Sigurd Jacobsen
Brunlanesveien 773
3267 LARVIK

Kathrine Helen Sundeng, 33371182

Tillatelse til mudring ved Langholtstranda, gbnr. 4085/91 i Larvik
kommune
Vedtak om tillatelse
Statsforvalteren gir Jon Sigurd Jacobsen tillatelse etter forurensingsregelverket til å mudre inntil 160
m2 sjøbunn med et masseuttak på inntil 320 m3, ved Langholtstranda, gbnr. 4085/91 i Larvik
kommune.
Vedtaket er hjemlet i forurensningsloven §§ 11 og 16, forurensningsforskriften § 22-6.
Tillatelsen gis på vilkår og er gyldig fram til 21.07.2022.
Frister
• Varsle oppstart minimum en uke før arbeidene starter.
• Rapportere om utført arbeid innen seks uker etter at tiltaket er fullført

Søknaden
I søknad fra Arne Rød datert 2.6.2022 søkes det på vegne av Jon Sigurd Jacobsen om tillatelse til å
mudre 160 m2 sjøbunn med et masseuttak på 320 m2 ved Langholtstranda, gbnr. 4085/91 i Larvik
kommune.
Formålet med tiltaket er å flytte en båt som har gått på grunn. Det opplyses om båtens plassering
gjør at den vil pådra seg større skader innen kort tid, noe som vil medføre behov for større inngrep
for få den fjernet på et senere tidspunkt. Videre fremgår det at desto lenger båten blir liggende
desto større skade vil den utgjøre på miljøet. Det aktuelle området er en allmenn badeplass som blir
brukt til friluftsliv og rekreasjon, spesielt i sommersesongen. Det opplyses om at båten utgjør en
potensiell fare for omgivelsene.
Muddermassene skal legges på lekter under arbeidene, og plasseres tilbake umiddelbart etter at
båten er fjernet fra området.

E-postadresse:
sfvtpost@statsforvalteren.no
Sikker melding:
www.statsforvalteren.no/melding

Postadresse:
Postboks 2076
3103 Tønsberg

Besøksadresse:
Grev Wedels gate 1,
3111 Tønsberg

Telefon: 33 37 10 00
www.statsforvalteren.no/vt
Org.nr. 974 762 501
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Arbeidet skal utføres med gravemaskin fra lekter og det er planlagt å benytte siltgardin under
arbeidet. Det er estimert en arbeidsperiode på 2 dager, og det er ønskelig å få det utført så fort som
mulig.

Unntak fra forhåndsvarsling
Forhåndsvarsel unnlates jf. forurensningsforskriften § 36-9, andre ledd bokstav a. Vi mener at det
haster med å gi tillatelse av forurensnings – og sikkerhetsmessige årsaker.

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 Statsforvalteren 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.

Statsforvalterens vurdering
Mudring kan medføre en forringelse av naturkvalitet og Statsforvalteren 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 begrenset omfang som er av forurensnings- og
sikkerhetsmessig betydning. Forurensningen i det aktuelle området er ikke kjent, og det er alltid fare
for partikkelspredning ved denne type tiltak. Vi legger til grunn at det haster å få fjernet båten på
bakgrunn av at den utgjør risiko for sikkerhet og forurensning. Omfanget er lite, og det er ingen
kjente forurensningskilder i umiddelbar nærhet. Det skal benyttes siltgardin for å redusere
spredning av partikler som følge av tiltaket. På bakgrunn av en helthetsvurdering krever vi ikke
prøvetakning av sediment i denne saken. Etter vår vurdering utgjør båten en økende fare for
forurensning desto lenger den blir liggende. De positive langtidseffektene for naturmiljøet vurderes
å være større enn ulempene i form av potensiell spredning av forurensning.
Naturmangfold
Tiltaket omfatter mudring i et område hvor det er registrerte et svært viktig bløtbunnsområde
(kart.naturbase.no). Utenfor tiltaksområdet i en avstand på ca. 16 meter er det regissert ålegras av
lokal viktig verdi. Etter Statsforvalterens vurdering oppfyller kunnskapsgrunnlaget de krav som stilles
i naturmangfoldloven § 8 for å kunne ta beslutning i saken.
Tiltaket vil under gjennomføring av arbeidene ha en negativ påvirkning på naturtypen i
tiltaksområdet og artene som lever der. Med bakgrunn at sedimentet skal legges tilbake
umiddelbart anser vi påvirkning til å være av begrenset varighet og det forventes reetablering av
naturtypen innen rimelig tid.
Tiltaket vil kunne påvirke ålegraset utenfor tiltaksområdet gjennom nedslamming. På denne
bakgrunn setter vi krav om bruk av velfungerende siltgardin, som omsøkt.
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Statsforvalteren anser økning i den totale belastningen på økosystemet som følge av det omsøkte
tiltaket forventes å være midlertidig, jf. naturmangfoldloven § 10. Vi anser ikke tiltaket til å utgjøre en
vesentlig fare for at forvaltningsmålene for naturtypene og artene som lever der ikke oppnås, jf.
naturmangfoldloven §§ 4 og 5.
Etter Statsforvalterens vurdering foreligger det tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldet og
virkninger på naturmangfoldet. Føre- varprinsippet får dermed ikke anvendelse, jf.
naturmangfoldloven § 9.
Mudringen må 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.
naturmangfoldloven §§ 11 og 12.
Vannforskriften
Tiltaket er lokalisert i vannforekomsten Mørjefjorden karakterisert som beskyttet fjord/kyst med god
økologisk tilstand og dårlig kjemisk tilstand (fagsystem Vann-nett).
Statsforvalteren ser det ikke som sannsynlig at tiltaket vil forringe vannforekomsten eller i vesentlig
grad å ha negativ effekt på arbeidet for å nå områdets miljømål, jf. vannforskriften § 4. Vi vurderer
det derfor slik at kravene i vannforskriften ikke er til hinder for å gi tillatelse til det omsøkte tiltaket
etter forurensningsregelverket.
Hensyn til rekreasjon og friluftsliv
Tiltak i sjø er som regel ikke tillatt i perioden 15. mai til 15. september. Båten er gått på grunn i et
friluftsområde registret som svært viktig, og som benyttes til blant annet bading og rekreasjon. Vi
legger til grunn at båten utgjør forurensnings- og sikkerhetsmessig risiko og at det derav haster med
å få den fjernet fra området. På denne bakgrunn setter vi ikke tidsstriksjoner for gjennomføring av
arbeidene.

Konklusjon
Statsforvalteren har vurdert negative konsekvenser for miljøet og naturverdier opp mot de fordeler
tiltaket vil medføre, jf. forurensningsloven § 11. Dersom tiltaket ikke gjennomføres vil båten utgjøre
en risiko for forurensning og sikkerhet. Tiltaket vil medføre en negativ påvirkning på
naturmangfoldet innenfor tiltaksområdet, men vi anser påvirkningen til å være av begrenset varighet
og området forventes reetablert. De positive langtidseffektene for naturmiljøet vurderes å være
større enn ulempene i form av potensiell spredning av forurensning og skade på naturmangfoldet.
På denne bakgrunn finner Statsforvalteren å kunne gi tillatelse til mudringen på nærmere bestemte
vilkår.

Tillatelsen gis med følgende vilkår:
1. Tillatelsen gjelder mudring av inntil 160 m2 sjøbunn med et masseuttak på maksimalt 320 m3
sedimenter ved Langholtstranda, gbnr. 4085/91 i Larvik kommune. Tillatelsen omfatter
mudring innenfor områdene skissert på kart vedlagt søknaden overlevert av Arne Rød den
02.06.2022.
2. Muddermassene skal legges på lekter under arbeidene, og plasseres tilbake umiddelbart
etter at båten er fjernet fra området. Massene skal ikke mellomlagres å sjøbunnen.
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Mellomlagring og håndtering av masser skal gjennomføres på en måte som hindrer
spredning av sediment, plast og annen forurensning.
3. Siltgardin skal etableres rundt tiltaksområdet for å hindre spredning av finpartikulært
materiale. Siltgardinen skal være i drift så lenge mudringen og tilbakeføringen av massene
pågår, og skal ikke åpnes før oppvirvlede masser er tilstrekkelig sedimentert. Ved avslutning
av tiltaket må siltgardiner fjernes på en måte som hindrer spredning av partikler
4. Det skal være daglig kontroll av at siltgardinen fungerer etter hensikten. Dersom det viser
seg at spredning av finkornede partikler er større enn antatt, skal arbeidet umiddelbart
stanses og ytterligere forebyggende tiltak mot spredning av forurensning vurderes.
5. 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.
6. 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. Tiltakshaver skal så
snart som mulig informere Statsforvalteren om unormale forhold som har eller kan få
forurensningsmessig betydning. Ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning som
følge av tiltaket, skal den ansvarlige straks varsle Brannvesenet/Kystverket (tlf. 110).
7. Det utførte arbeidet skal rapporteres til Statsforvalteren innen seks uker etter at tiltaket er
fullført. Rapporten skal inneholde informasjon i henhold til krav satt i vilkårene. Rapportering
gjøres i eget rapporteringsskjema som finnes under skjema og tjenester på hjemmesidene til
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.
8. Tiltakshaver plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne
bemyndiger, føre tilsyn med tiltaket til enhver tid.

9. Tillatelsen gjelder fra dags dato og fram til 21.07.2022.
Bedriftsdata
Tiltakshaver

Jon Sigurd Jacobsen

Postadresse

Brunlanesveien 773, 3267 Larvik

Beliggenhet/gateadresse

Langholtstranda

Kommune og fylke

Larvik kommune, Vestfold og Telemark

Gårds- og bruksnummer

4085/91

Lokalisering av anlegg

UTM sone 32, øst: 549238 nord: 6539479

Statsforvalterens referanser
Tillatelsesnummer:

Anleggsnummer:

Saksnummer:

2022.0457.T

3805.0227.01

2022/4289

Tillatelse første gang gitt:
09.06.2022

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 10 500,-. Eventuelle kommentarer til varselet
om gebyr sendes til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark innen to uker, jf. forvaltningsloven § 16.

Klageadgang
Vedtakene kan påklages av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra
underretningen om vedtaket er kommet frem. En eventuell klage skal angi hva det klages over og
den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for
saken bør nevnes.
En eventuell klage skal sendes Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Klageinstansen er
Miljødirektoratet.

Med hilsen
Siv Hege Wang Grøvo (e.f.)
fagsjef

Kathrine Helen Sundeng
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Øystein Eie
Cecilie Dale
Fiskerlaget Sør
Norsk Maritimt Museum
Larvik Havn KF
LARVIK KOMMUNE
Finn Dale Iversen
Sissel Stølan
Turid Wik
Jan Vidar Johnsen
FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV
I VESTFOLD
Unn Engebretsen
Eva Danielsen
Reidun Danielsen
NATURVERNFORBUNDET I VESTFOLD
BIRDLIFE NORGE AVDELING
VESTFOLD
Norsk Maritimt Museum

Skogveien 6
Johan Ohlsens Gate 16
Kirkegata 8

3674
3290
4611

NOTODDEN
STAVERN
KRISTIANSAND
S

Postboks 2020
Bergsmyrene 2
Johan Halvorsens Vei 20
Vækerøveien 130 F
Søbakken 16
Stadionveien 5

3255
3483
1410
0383
3295
3214

LARVIK
Kana
KOLBOTN
OSLO
HELGEROA
SANDEFJORD

Holmbrua 8
Agnesveien 1
Buktaveien 2
c/o Christopher C. Prydz Gallaher
Vestvangveien 25
Postboks 162

3211
3292
3290
3212

Sandefjord
STAVERN
STAVERN
SANDEFJORD

3201

SANDEFJORD
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Statens Naturoppsyn
Leif Hans Jensen
Grete Bjerke
Ole Bendik Dale
Hans Jørgen Danielsen
NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND
AVD VESTFOLD
Vestfold Fiskerlag - Geir Uno Dreng
Skjærgårdstjenesten, Vestfold
Kjetil Eie
Pål Gunnar Eie
Ragnhild Lie
Arne Rød & CO AS
FISKERIDIREKTORATET REGION SØR

Utvandret
Diakonveien 2
Stensgata 41 D
Biterudveien 23 B
Rådhusgaten 27A

0370
0451
1383
3290

OSLO
Oslo
ASKER
STAVERN

Tjøllingveien 429

3280

TJODALYNG

Othilienborgvegen 16
Liv Gohlis Veg 12
Gjønneshagen 1

7033
3684
1357

TRONDHEIM
Notodden
Bekkestua

Postboks 185 Sentrum

5804

BERGEN

