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Fylkesmannen
gir Erik Bartnes tillatelse til å mudre inntil 300 m2 sjøbunn med et
masseuttak på inntil 450 m3 sedimenter ved Holteskjærstranda
80, gbnr. 16/31 i Tjøme
kommune.
Tillatelsen

gis på vilkår

angitt

i eget vedlegg.

Tillatelsen
kan påklages til Miljødirektoratet
i henhold
til forvaltningsloven
§ 28 og
forurensningsloven
§ 85. Klagefristen
er på tre uker fra brevet er mottatt. Eventuell klage
sendes Fylkesmannen
i Vestfold.

Søknaden
I søknad av Arne Rød & Co AS datert 09.12.2015, supplert av Breili & Partners AS 06.07.2017,
søkes det på vegne av Erik Bartnes om tillatelse til å mudre 300 m2 sjøbunn med et masseuttak på

450 m3 sediment ved Holteskjærstranda 80, gbnr. 16/31 i Tjøme kommune. Formålet med
mudringen er å øke innseilingsdybden til det planlagte bryggeområdet, da området har hatt tilsig
av masser fra bukten/odden utenfor og ved tiltaksområdet. Det søkes om å øke seilingsdypet fra
ca. 1,0 m til 2,5 m.
Sedimentene i tiltaksområdet er analysert for de vanligste miljøgiftene. Det er påvist forurensning
i sedimentene, tilsvarende tilstandsklasse III for PAH-forbindelser
og TBT (TA-2229/2007,
Miljødirektoratet).
Muddermassene søkes levert til lovlig avfallsanlegg på land, og skal fraktes
bort på lastebil. Om nødvendig vil siltgardin benyttes under arbeidene for å redusere
partikkelspredning.
Uttalelser

fra andre

instanser

Tjøme kommune uttalte i brev
kommuneplanens arealdel.
Fylkesmannen
Telefon:

den

12.11.2015

at tiltaket

ikke

anses å være i strid

i Vestfold

33 37 10 00

Telefaks: 33 37 11 35
E-post: fmvepost@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/vestfold

Postadresse:

Besøksadresse:

Postboks 2076
3103 Tunsberg
Orgnr. 974762501

Statens Park - Hus l
Anton Jenssens gate 4

med

Høring og høringsuttalelser
Søknaden ble sendt på forhåndsvarsling
ingen uttalelser innen fristen.

til relevante

parter

25.07.2017.

Fylkesmannen

mottok

Fylkesmannen
kan ikke se at Norsk Maritimt Museum eller Kommunens havnemyndighet
har uttalt
seg i saken. Vi vil gjøre oppmerksom
på at tiltaket må være vurdert/godkjent
i henhold til
kulturminneloven
og havne- og farvannsloven,
før tiltaket kan gjennomføres.
Lovgrunnlag
Mudring er forbudt etter forurensningsforskriften
kapittel 22 Mudring
vassdrag § 22-3. Med hjemmel i § 22-6 har Fylkesmannen
myndighet
hvis det søkes om det.
Når det avgjøres om
forurensningsmessige
øvrig vil medføre, jf.
naturrnangfoldloven
skjønnsutøvelse
etter
vannforskriften
§§ 4

og dumping i sjø og
til å gi tillatelse til mudring

tillatelse skal gis etter forurensningsregelverket,
skal
ulempene ved tiltaket sammenholdt med de fordeler
forurensningsloven
§ ll. Fylkesmannen
plikter også
(nml.) § 7 å legge prinsippene i nml. §§ 8-12 til grunn
forurensningsloven.
Vurderingsgrunnlaget
suppleres
til 6.

det legges vekt på de
og ulemper tiltaket for
etter
som retningslinjer ved
også av kravene i

Fylkesmannens
vurdering
Mudring kan medføre en forringelse av naturkvaliteten
på stedet 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.
De negative konsekvensene
for miljøet og naturverdiene
skal veies opp mot fordeler ved tiltaket.
Forurensning
Sedimentene
tilstandsklasse

i

klassifisering

av vann, sediment og biota, og betraktes

tiltaksområdet
Ill (moderat),

derfor krav om levering

av muddermassene

Fordeler med tiltaket
Fordelene
med den omsøkte
tilrettelegges for brygge og båt.
Kunnskapsgrunnlaget

er dokumentert
å
jf. Miljødirektoratets

inneholde
veileder

PAH-forbindelser
og TBT i
M—608/2016 Grenseverdier
for

som forurenset.

Fylkesmannen

setter

til lovlig avfallsanlegg.

mudringen

vil

være

å øke

seilingsdybden

slik

at området

(nml. §8)

Tiltaket omfatter mudring i et lokalt viktig bløtbunnsområde

i strandsonen

(verdikode

C), og

omtrent 20 meter øst for tiltaksområdet
ligger det et lokalt viktig ålegrassamfunn
(verdikode
kart.naturbase.no,
Miljødirektoratet).
Bløtbunnsområder
er særlig viktige
leveområder
virvelløse dyr, og beiteområder
for fisk og/eller fugl. Effekten av inngrep i naturtypen
er
usikker, men det kan antas at naturtypens produktivitet
vil endres. Under skjerpende vilkår er
ikke grunn til å tro at ålegrassamfunnet
i nevneverdig
grad vil påvirkes av nedslamming
mudringen.
Etter Fylkesmannens

vurdering

oppfyller

kunnskapsgrunnlaget

C,
for
noe
det
ved

de krav som stilles i nml. §8.

2

Økosystemtilnærming
og samlet belastning (nml. § 10)
Bløtbunnsområder
i strandsonen
kan ha stor biologisk
vannmassene
over, og utgjør viktige næringsområder
leveområder

for

bløtbunnsfauna.

Dette

påvirker

produksjon
i selve sjøbunnen
og i
for fugl og fisk. Mudring
fjerner

bunnsamfunnet

i forskjellig

grad

avhengig

av

mudringsdyp og hvordan bunnforholdene blir etter mudringen. Fylkesmannen anser den samlede
belastningen av utbygging og mudring på naturtypen «bløtbunnsområde i strandsonen» til å være
stor i Vestfold. Fylkesmannen
mener det er viktig å begrense inngrep i bløtbunnsområder,
slik at
disse kan fungere som leve-, oppvekst— og næringsområder for de arter som er avhengig av denne
naturtypen.
Omfanget
på den omsøkte
førstegangsmudringen
er imidlertid
lite, og vil
sannsynligvis bare i liten grad endre området biologiske verdi. Fylkesmannen anser tiltaket til ikke
å utgjøre en vesentlig fare for at forvaltningsmålene
for naturtypen og artene som lever der ikke
oppnås,jf. nml. åå 4 og 5.
F øre-var—prz'nsippet (nml. §9)
Det finnes en del kunnskap om hvilke naturtyper som berøres av tiltaket, men mudringens effekt
på naturrnangfoldet
er usikker. På dette grunnlaget tillegges føre-var-prinsippet
noe vekt i denne
saken.
Kostnader ved miljøforringelse,
miljøforsvarlz'ge teknikker og driftsmetoder (nml. §§ ] I og 12)
Mudringen må utføres på en mest mulig skånsom måte for å hindre spredning av forurenset
sediment og nedslamming av nærliggende miljø. Fylkesmannen
stiller krav om at tiltakshaver skal
benytte
siltgardin.
Det skal også tas særlig hensyn
til andre forhold
som kan virke
spredningsreduserende,
herunder vurdering av strøm, værforhold og tidevann.
Eventuelle

kostnader

Vannforskriften
Tiltaksområdet
Miljømålene for
kjemisk tilstand.
tilstand grunnet
mudring.

må dekkes

av tiltakshaver.

er lokalisert
i vannforekomsten
Holteskjærkilen
(fagsystemet
Vann-nett).
vannforekomsten
som følger av vannforskriften
åå 4 og 6 er god økologisk og
Holteskjærkilen har god økologisk tilstand og oppnår foreløpig ikke god kjemisk
TBT i sediment. Holteskjærkilen
oppgis å være i middels grad påvirket av

Forringelse
av vannforekomstens
økologiske
og kjemiske tilstand er normalt ikke tillat, jf.
vannforskriften
å 4. Mudring kan påvirke vannforekomsters
økologiske tilstand ved å fjerne eller
modifisere mange arters leveområder. Fylkesmannen anser det omsøkte tiltaket som et lite tiltak,
og ser det ikke som sannsynlig at tiltaket vil forringe vannforekomsten
eller arbeidet med å nå
områdets miljøverdi i vesentlig grad.
Konklusjon
Tiltaket anses å være lite og bare i liten grad endre områdets biologiske verdi. Vi vurderer det slik
at fordelene vil være større enn ulempene, og gir tillatelse til den omsøkte mudringen.

Muddermassene anses som forurensede og skal leveres til lovlig avfallsanlegg.
bruk av siltgardin for å hindre spredning av forurensning og partikler.
Vedtak

Det stilles krav om

om mudretillatelse

Fylkesmannen
gir Erik Bartnes tillatelse til å mudre totalt 300 m2 sjøbunn
maksimalt 450 m3 ved Holteskjærstranda
80, gbnr. 16/31 i Tjøme kommune.

med masseuttak

på
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Massene skal leveres til lovlig avfallsanlegg.
Nærmere vilkår er beskrevet i tillatelsen som følger som vedlegg.
Tillatelsen

er hjemlet

Denne tillatelsen
anvendelse

i

i forurensningsloven

§§ 11 og 16, og forurensningsforskriften

fritar ikke for behandling

saken,

blant

annet

§ 22-6.

og/eller tillatelse etter annet lovverk som kommer til

plan-

og

bygningsloven,

havne-

og

farvannsloven

og

kulturminneloven.
Vedtak om gebyr
Som varslet per brev
forurensningsforskriften

av 26.07.2017
medfører
behandling
kapittel 39 Gebyr til statskassen for

av saken et gebyr i henhold til
arbeid med tillatelser
og kontroll

etter forurensningsloven.
Gebyret settes etter gitte satser som gjenspeiler Fylkesmannens
ressursbruk på saken. Fylkesmannen benytter i denne saken sats 6 for fastsettelse av nye tillatelser,
jf. forurensningsforskriften
§39-4, pålydende kroner 19 700. Faktura med innbetalingsblankett
ettersendes

fra Milj ødirektoratet.

Klageadgang

Vedtakene

kan påklages Miljødirektoratet

innen tre uker fra underretning
klages over, den/de endringer

påklagbart,
medhold

om vedtaket har kommet frem. En eventuell klage skal angi hva det
som ønskes, og bør begrunnes.
Vedtak om gebyrets størrelse er

men det gis ikke oppsettende

i klagen vil restbeløpet

av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse

virkning. Gebyret må derfor betales, og dersom det gis

tilbakebetales.

Klagen

skal sendes Fylkesmannen

i Vestfold.

Med hilsen
Miljø— og samfunnssikkerhetsavdelingen

Fred Marius Svendsen
fagsjef, forurensning

Emil Wear Nilsen
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
Vedlegg:

1. Tillatelse med vilkår
2. Rapportskjema

(kun hovedmottaker)
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Kopi til:
Norsk Maritimt Museum
Småfisker'n Tønsberg & omegn
Elsa Agnes Marie Mathisen

Fiskeridirektoratet

-region Sør

Tjøme kommune

Vestfold Fiskerlag
Turid Varner
Naturvemforbundet
i Tønsbergdistriktet
Ole H Morgenstierne
Statens Naturoppsyn
Christian Krefting Holte

Forum for Natur og Friluftsliv i Vestfold
Joakim Varner
NOF -avdeling Vestfold
Småfiskern
Skj ærgårdstjenesten
-Driftsenhet
F iskerlaget Sør
Naturvemforbundet
i Vestfold
NJFF Vestfold
Breili & Partnere MNAL AS
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