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NÆRINGSSJEFEN I VESTFOLD 
Te l efaxnr. 
(033) 1590 5 

Fyl kesmannen i Vestfold, 

Telefon (033) 16 110 

Svend Foyns gt. 9 
3100 Tønsberg 

Deres ref. Deres brev Vår ref. 
G776 / 91 AN/SR 
734 
08390 

Daro 
29.04.91 

OMRÅDER FOR DUMPING AV MARINE MUDDERMASSER I SJØ LANGS 
VESTFOLDKYSTEN - SLUTTRAPPORT 

Rapporten "Områder for dumping av marine muddermasser i 
sjø langs Vestfoldkysten" oversendes med dette til 
fylkesmannen. 

Det var fylkesmannen som i brev av 14 . 10.1988 tok opp 
spørsmålet om fylkeskommunen som regional planmyndighet 
kunne påta seg oppgaven med å klarere ·dumpingsområder 
for muddermasser. 

Rapporten som foreligger er et resultat av et samar
beidsprosjekt mellom kystkommunene i Vestfold, for
svaret, kystverket, fiskerisjefen og fylkesmannen. 

Prosjektet har vært gjennomført innenfor en kostnads
ramme på kr. 170 . 000 , - med kr. 50.000,- fra Milj øvern
departementet og kr. 120.000,- fra Næringsstyret i 
Vestfold. 

Rapporten ble behandlet av Næringsstyret i Vestfo ld 
12.03.1991 under sak NÆ 5/91A. I vedtaket heter det at 
"Rapporten stilles til rådighet for fylkesmannen og 
kommunene". 

Næringssjefen regner med at rapporten vil være et felles 
grunnlag for det videre arbeidet med disse spørsmålene. 
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KYSTVERKET 1. DISTRIKT 

LANGBRYGGA 13 - POSTBOKS 545 - 4801 :\RE~DAL 
TELEFON: (041) 26 074 - TELEX: 21 451 KYSTA N 

POSTG IRO: 0803 ~943782 - BAXKGIRO: 280007.1 7500 
TELEFAX: (041) 26 949 

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 
Næringssjefen 

Næringssjefen i Vestfold 
Sven Foynsgt. 9 

~~:a~!~;~'11 Jnr;j(pJJ/1 
3100 TØNSBERG 

Deres ref.: Vår ref .: 
2381/91 
784.41 

Saksbehandler: Arne Braathu 

ArB/-
Dato: 
26 . 09.1991 

KORRIGERING AV POSISJONENE TIL DE REGIONALE DUMPEPLASSENE FOR 
HUDDERHASSER I SJØEN LANGS VESTFOLDSKYSTEN. 

Vi viser til vårt brev av 27.08.90 hvor vi påpeker at enkelte av 
de oppgitte posisjonene for dumping av muddermasser langs 
Vestfoldskysten må justeres noe pga sjøkabler, etc .. 

Vi oversender Dem herved en korrigerte liste over posisjoner på 
dumpeplassene langs Vestfoldskysten. Ved også å oppgi en radius 
med den oppgitte posisjon som senter får vi et avgrenset dumpe
område. 

1. Sande kommune 

2. Våle kommune 

3. Borre kommune 

Død bunn utenfor Sande Papermill, ca. 60 
meters dyp. 
Posisjon 
Radius 

N59033,4' 
0,15 n.mil 

Ø 1 oO 1 6 ' 

Nordvest 
Posisjon 
Radius 

av Mulodden på ca . 90 meters dyp 
N59029,3' ø10021· 
0,1 n.mil 

ca.1 n.mil øst av Vealøs på ca. 200 meters 
dyp. 
Posisjon 
Radius 

N59026,7' 
0,2 n . mil 

ø 1 oo 31 . 1 · 

4. Tønsberg kommune: Tidligere dumpeområde for ammunisjon ca.2 
n.mil øst av Ringshaugbukta på ca. 350 
meters dyp. 
Posisjon N59o17,3' ø10034,2• 
Radius 0,2 n.mil 

5. Nøtterøy/Tjøme Ca.1 ,8 n.mil sør av Rauer, ca. 4n.mil øst 
kommun~ av Vrengen sundet på ca. 1 00 meters dyp. 

Posisjon N59°oe,2· ø10D34,3' 
Radius 0,2 n.mil 
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6. Sandefjord 
kommune 

7. Larvik kommune 

8. Larvik kommune 

På ca 45 meters dyp nordøst for Beinskjæra 
i Sandefjordsfjorden . 
Posisjon N59005• ø10D14,7• 

Radius 0,1 n . mil 

Død bunn på ca. 30 meters dyp innerst i 
Larviksfjorden . i i~ 
Posisjon N59002,4 ' ø10Do~ 
Radius 0 , 1 n.mil 

Øst av Haaøia, nordvest av Helgeroa , på ca. 
70 meters dyp (på fylkesgrensen mot 
Telemark) . 
Posisjon 
Radius 

N59°oo,7' 
o, 1 n. mil 

øo9D50,4• 

Skulle De ha innvendinger mot de ovennevnte posisjonene ber vi 
Dem vennligst ta kontakt med oss snarest. 

Arne Braathu 

Kopi Fylkesmannen i Vestfold 

.· ·;-::.: ~ ". ... " ..... . ' 

pala
Utheving
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STYRINGSGRUPPENS REDIGERTE VEDTAK I MØTE 26. 0 2 . 1991. 

Styringsgruppen anbefaler:~ 

"l. Under for utsetning av at Borre kommune f ø lger opp anbe
falingen fra natur- og milj øu tvalget a nbefales f orslaget 
om faste dumpeområder f or rene muddermasser fra egen 
kommune slik at: 

Ved søknader i områdene 1, 2, 6, 7, og 8 vil ut
talelse fra fis keriinteressene ikke være nødvendig, 
men uttalelse må innhentes ved søknader i områdene 
3,4 og 5. 

Ved søknader i områdene 1,2,3,5,6,7,8 vil ut
talelser fra de kommunene som områdene er l okali
sert i ikke være nødvendig. Ved søknader i om
rådene 4 vil uttalelse fra kommunen ikke være nød
vendig når det gjelder tunge, grove muddermasser. 

Ved s øknader i al l e områder må tillatelse fra kyst
verket innhentes . 

Det konstateres at Holmestrand, Tjøme og Stokke kommuner 
faller utenfor ordningen om forenklet saksbehandling. 

2. Samtlige kommuner anmodes om å inkludere kommunale om
råder for dumping av opptil 300 kubikk rene muddermasser 
i kommuneplanene. 

3. Områdenes lokalisering justeres slik: 

Med utgangspunkt i sjøkartet angis riktig dybde, 
forsvarlig avstand til sjøkabel/-ledning og tra-
f ikkseparasjonssystemene i Oslofjorden. Områdenes 
yttergrenser angis. 

Område 1 må lokaliseres til grunnere vann enn 60 
meter. 
Område 5 blir liggende i Nøtterøy kommune. 

4. Utredningen ansees som avsluttet. Rapporten stilles til 
rådighet for fylkesmannen og kommunene." 

pala
Utheving

pala
Utheving

pala
Utheving

pala
Utheving

pala
Utheving
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Prosjektet har vært gjennomført innenfo r d e n fastsat t e rammen 
på kr. 170.000,- med kr. 50.000,- fra Miljøverndepar t e mentet 
og kr. 120.000,- fra Næringsstyret i Vestfold. 

Styringsgruppen som har ledet arbeidet med pros j e k tet har be
stått av representanter fra de 11 kystkommun e ne i Vestfo l d, 
Forsvarets bygningstjeneste Viken, Øst l andets Sj øforsvars
distrikt, Kystverkets 1. distrikt, Fiskerisjefen fo r Skagerak
kysten, Fylkesmannen i Vestfold v/Milj øvern avdel ingen, 
Næringsstyret i Vestfold og Kommunene nes Sentralforbund i 
Vestfold. Jan Th. Langaard fra Kommunenes Sentr a lforbund i 
Vestfold har vært formann i styringsgruppen. Styringsgruppen 
har avholdt 4 møter. Mellom møtene i styringsgruppen har et 
arbeidsutvalg med representanter fra fylkes mannen, Asplan 
Analyse og næringssjefen arbeidet med p ros j ektet. Næring s
sjefen har vært sekretariat for arbeidet . 

. ! . Vedlagt til næringsstyrets medlemmer følger sakspapirene som 
var grunnlaget for sluttbehandlingen i styr i ngsgruppen . 

Næringssjefens bemerkninger: 

Formålet med prosjektet var å klarere o mråder for dumping og 
forenkle saksbehandlingen. 

Dette er oppnådd et stykke på vei, men f o rtsatt er det kon
flikt med fiskeriinteressene for enkelte områder. Naturvern
interessene har uttrykt skepsis mot d umping o g kommunene har 
vært forsiktige med å anbefale regionale løsninger. 

Det har har imidlertid blitt gitt anerkjennelse for den måten 
prosjektet har vært gjennomført på. Det materiale som fore
ligger er akseptert av alle parter som et felles grunnlag for 
det videre arbeidet med disse spørsmålene. Spesielt har 
fylkesmannen uttrykt tilfredshet med det grunnlaget som n å er 
lagt for behandlingen av søknader om dumpi n g av muddermasser i 
Vestfold. 

Næringssjefens innstilling: 

1. Rapporten stilles til rådighet for fylkesmannen og 
kommunene. 

2. Rapporten sendes Miljøverndepartementet og Stat e ns foru
rensningstilsyn til orientering. 

NÆRINGSSJEFEN I VESTFOLD, 4. mars 1991 

Thor Bjerksund 

Arne Naas 

Næringsstyrets vedtak, 
se nedenfor. 
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NÆRINGSSTYRETS VEDTAK I MØTE 12. MARS 1991 . 

Næringssjefens innstilling ensterrunig vedtatt. 
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NÆRINGSSJEFEN I VESTFOLD 

Telefon (033) 16 110 

Svend Foyns gt. 9 
3100 Tønsberg 

Styringsgruppen for "Områder for dumping av marine mudder
masser i sjøen langs Vestfoldkysten." 
Møte 26.02.1991. 

Sak 1/91 - KONKLUSJONER 

Som sekretariat for prosjektet legger næringssjefen med 
dette frem arbeidsgruppens forslag til konklusjoner fra pro
sjektarbeidet. 

Prosjektet ble igangsatt etter anmodning fra Fylkesma nnen 
høsten 1988. Endelig vedtak om igangsetting og finansiering 
ble tatt i næringsstyrets møte 4.10.1989 under sak NÆ 44/89A. 

Prosjektorganisasjonen har bestått av en styringsgruppe med 
følgende sammensetning: 

Larvik kommune 
Sandefjord kommune 
Stokke kommune 
Tønsberg kommune 
Nøtterøy kommune 

Tjøme kommune 
Borre kommune 
Våle kommune 
Holmestrand 
kommune 
Sande kommune 
Svelvik kommune 
Kystverket, l.distr. 
Fiskerisjefen for 
Skagerrakkysten 
Østlandets sjøforsvars
distrikt 
Fylkesmannens miljø
vernavdeling 
Kommunenes Sentral
forbund 
Næringsstyret i 
Vestfold 
Næringsstyret i 
Vestfold 

Steingrim Bosheim, miljøvernrådgiver 
Leif Allum, havnefogd 
Martin Evensen, teknisk sjef 
Pål Otto Hansen, miljøvernrådgiver 
Ole Hansen/Knut Berg, 
miljøvernrådgiver 
Frank Kofoed, kultursjef 
Kåre Nordal, miljøvernsjef 
Gunnar Hestenes, teknisk sjef 

Kåre Asbjørnsen, havnefogd 
Ivar Lindseth, ingeniør 
Tore W. Larsen, teknisk sjef 
Tore Lerring, maritim sjef 

Jo van der Eynden, førstekonsulent 

A. Proet Høst, avdelingssjef 

Karl Hagelund, naturverninspektør 

Jan Th. Langgaard, folkevalgt 

Tore Boye, folkevalgt 

Richard Trælnes, folkevalgt 

' 

pala
Utheving

pala
Utheving

pala
Utheving
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. Jan Th Langaard ble valgt til formann f or Styringsgruppen 
det første møtet 25.01.1990. Styringsgruppen har hatt 4 
møter. Arbeidsutvalget har bestått av representanter fra 
fylkesmannens miljøvernavdeling, nær ingssjefens kontor og 
ekstern konsulent. 

pa 

Prosjektet har vært gjennomført innenfo r den fastsatte øko
nomiske rammen på kr. 170 000. Miljøverndepartementet har 
bidratt med kr. 50 000 og Næringsstyret i Vestfold med kr. 
120 000. 

På møtet i Styringsgruppen 07.06.1990 ble følgende vedtatt: 

1. Forslag til sluttrapport med anbefalinger god
kjennes. 

2. Saken sendes deltakerene og SFT på høring med frist 
for uttalelse til 15. oktober. 

3. Saken behandles deretter i styringsgruppen. 

Høringsrunden har tatt noe lenger tid enn forutsatt, men 
bortsett fra Borre kommune, som har antydet sluttbehandling 
av høringsuttalelsen i mars 1991, har alle de øvrige 
instanser som har deltatt i styringsgruppen nå avgitt ut
talelse. 

Sekretariatets bemerkninger: 

Saksbehandlingen ved søknader om dumping av ren e mudder
masser er tidkrevende. Søknaden går til fylkesmannen, som 
innhenter uttalelser fra: 

kystverket (etter kyst- og farvannsloven) som må gi sin 
godkjennelse før saken går videre 
kommunen, som sørger for offentlig utleggelse av 
søknaden og innhenter uttalelser fra råd og nemnder 
fiskeriorganisasjoner 
spesielle brukerinteresser. 

Deretter behandles søknaden av fylkesmannen som eventuelt 
gir tillatelse til dumping og kunngjør tillatelsen. 

Hensikten med prosjektet har vært å etablere et grunnlag for 
å forenkle saksbehandlingen for søknader fra kystkommunene i 
Vestfold slik at innhenting av uttalelser - som er den mest 
tidkrevende delen av saksbehandlingen - ikke blir nødven
dig. Til en slik hensikt er alle uttalelser positive. 

Grunnlaget for slik forenklet saksbehandling er imidlertid 
at høringsinstansene er enige om faste dumpeplasser og 
grenser for de mengder som kan dumpes. Høringsrunden har 
vist at om dette er det betydelig uenighet. Uenigheten går 
i hovedsak på at frilufts- og naturverninteresser (både rep
resentert ved kommuner som planmyndighet og ved natuvern
organisasj oner) ønsker dumping til havs eller deponering på 
land, mens fiskeriinteressene ønsker dumping nær kysten. 

I en rekke uttalelser påpekes manglende kunnskaper om konse
kvenser som følge av dumping, særlig med hensyn på: 

spredning av mudder i vann og over sjøbunn 
oppvirvling av kvikksølvholdige bunnmasser 
deponering på land. 

pala
Utheving

pala
Utheving
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Dessuten påpekes at områdenes lokalise ring bør j uste res. 

Sekretariatet vil påpeke at det de siste årene har vært 
dumpet ca. 30.000 m3 rene muddermasser i sjøen årlig fra 
kystkommunene i Vestfold. Arbeidet med å finne egnede 
plasser for slik dumpi~g har neppe påviket behovet for å 
dumpe/deponere slike masser. 

Høringsrunden har i hovedtrekk gitt følge nde bemerkninger 
for de enkelte områdene: 

1. Sandebukta i Sande kommune: 

Sande kommune og fiskeriinteresser er positive, SFT 
påpeker at kvikksølvholdige bunnmass er bør vurderes 
før dumping finner sted. Holmestrand kommune og 
naturverninteresser er negative. 

2. Mulodden i Våle kommune: 

Våle kommune er positiv til dumping fra Våle og 
Holmestrand kommuner. Fiskeriinteresser er posi
tive. Holmestrand kommune og naturverninteresser er 
negative. 

3. Øst for Vealøs i Borre kommune: 

Borre kommune (natur- og miljøutvalget) har anbefalt 
overfor formannskapet at området kan benyttes for 
rene masser fra Borre kommune på betingelse av at: 

- så lite som mulig dumpes 
- det tas prøve av massene, bare rene masser dumpes 
- dumping i prøveperiode på 5 år. 

Fiskeriinteressene er avvisende til dette området. 

4. Tidligere ammunisjonsdumpeområde øst for Ringshaug i 
Tønsberg kommune: 

Tønsberg kommune aksepterer dumping av tunge, grove 
masser, mens fine, bløte masser ikke tillates dumpet 
før etter nærmere utredning av konsekvenser. 
Fiskeriinteressene er avvisende til dette området. 

5. Sør for Rauer i Nøtterøy/Tjøme kommuner: 

Nøtterøy kommune aksepterer ikke dumping av mudder 
fra andre kommuner innenfor sine grenser. Tjøme 
kommune anbefaler ikke rapporten i sin helhet. 
Fiskeriinteressene er avvisende til dette området. 

6. Beinskjæra i Sandefjord kommune: 

Sandefjord kommune og fiskeriinteressene er positive, 
mens naturverninteressene er avvisende til dette om
rådet. 

7. Larviksfjorden: 

Larvik kommune og fiskeriinteressene er positive. 
SFT påpeker at kvikksølvholdig bunn bør vurderes før 
dumping finner sted. 

pala
Utheving

pala
Utheving
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8. Nordvest for Helgeroa i Larvik kommune: 

Larvik kommune og fiskeriinteressene er positive til 
dette området. 

Kystverket er hørings~nstans i medhold av spesielt lovverk 
(kyst- og farvannslo ven). Det antas derfor at også en for
enklet saksbehandling fortsatt bør omfatte uttalelse fra 
kystverket. 

Fiskeriinteressene har gitt negativ uttalelse t il 3 av de 
foreslåtte områdene. Det antas at forenklet saksbehandling 
derfor fortsatt må omfatte uttalelser fra fiskeriinteressene 
ved søknader i disse områdene, men at det for de øvrige 5 
områdene kan gjennomføres forenklet saksbehandling med hen 
syn på fiskeriinteressene - med andre ord at høring ikke vil 
være nødvendig. 

Kommunene er etter plan- og bygningsloven planmyndighet for 
sjøområdene innenfor egne grenser og høringsinnstans etter 
forurensningsloven. Det forutsettes derfor at den enkelte 
kommune må være positiv til både forenklet saksbehandling og 
til dumping innenfor eget sjøområde. 

Forutsatt at Borre kommune følger opp anbefalingen fra 
natur- og miljøutvalget, synes det etter høringen som om det 
vil bli tilgang til dumping av rene muddermasser etter for
enklet saksbehandling fra alle kystkommuner unntatt 
Holmestrand og Tjøme. 

En slik konklusjon innebærer at det regionale nedtones og at 
det etableres en forenklet saksbehandlingspraksis basert på 
faste områder knyttet til kommunenes behov for dumping av 
muddermasser lokalt. Næringssjefen antar at en slik praksis 
over tid vil kunne innebære samarbeid mellom kommunene som 
følge av erfaring med slik saksbehandling. Det antas at en 
slik praksis vil medføre at de foreslåtte maksimale volumer 
som kan dumpes i de enkelte områder vil kunne reduseres og 
at dette igjen vil dempe konfliktene med fiskeriinteressene. 

Det er i rapporten anbefalt at volumer under 300 m3 bør 
kunne dumpes på mer lokale plasser og at kommunene utpeker 
slike plasser gjennom kommuneplanleggingen, med sikte på 
forenklet saksbehandling også for mindre volumer. Sekre
tariatet vil anbefale at kommunene tar opp dette arbeidet. 

Områdenes lokalisering bør justeres slik det er påpekt av 
blandt andre kystdirektoratet og fiskeriinteressene. Dette 
medfører: 

med utgangspunkt i sjøkartet angis riktig dybde, for
svarlig avstand til sjøkabel/-ledning og trafikksepara
sjonssystemene i Oslofjorden. Dessuten angis områdenes 
yttergrense. 

Område 1 må lokaliseres til grunnere vann enn 60 meter . 

Område 5 blir liggende i Nøtterøy kommune. 
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Prosjektet ble igangsatt som et utredningsprosjekt og sekre
tariatet anser prosjektets hensikt som oppnådd. Det er der
for ønskelig å avslutte prosjektet. Behovet for økt kunn
skap som er påpekt i rapporten må eventuelt tas opp gjennom 
egne prosjekter. 

Sammendrag av høringsu.ttalelsene og rapporten datert mai 
1990 er vedlagt. Det forutsettes at rapporten justeres i 
forhold til styringsgruppens vedtak. 

Sekretariatets innstilling: 

Styringsgruppen anbefaler: 

1. Under forutsetning av at Borre kommune følger opp anbe
falingen fra natur- og miljøutvalget anbefales forslaget 
om faste dumpeområder for rene muddermasser slik at: 

Ved søknader i områdene 1, 2, 6, 7, og 8 vil ut
talelse fra fiskeriinteressene ikke være nødvendig, 
men uttalelse må innhentes ved søknader i områdene 
3,4 og 5. 

Ved søknader i områdene 1, 2, 3, 6, 7 og 8 vil ut
talelser fra de kommunene som områdene er lokalisert 
i ikke være nødvendig. Ved søknader i områdene 4 og 
5 må uttalelser innhentes fra henholdsvis Tønsberg og 
Nøtterøy kommuner. 

Ved søknader i alle områder må uttalelser fra kyst
verket innhentes. 

Det konstateres at Holmestrand og Tjøme kommuner faller 
utenfor ordningen om forenklet saksbehandling. 

2. Samtlige kommuner anmodes om å inkludere kommunale om
råder for dumping av rene muddermasser i kommuneplanene. 

3. Områdenes lokalisering justeres slik: 

Med utgangspunkt i sjøkartet angis riktig dybde, for
svarlig avstand til sjøkabel/-ledning og trafikk
separasjonssystemene i Oslofjorden. Områdenes ytter
grenser angis. 

Område 1 må lokaliseres til grunnere vann enn 60 
meter. 
Område 5 blir liggende i Nøtterøy kommune. 

4. Utredningen ansees som avsluttet. Rapporten stilles til 
rådighet for fylkesmannen og kommunene. 

NÆRINGSSJEFEN I VESTFOLD, Tønsberg den 13.02.1991. 

Thor Bjerksund 

Se styringsgruppens 

redigerte vedta k , 

neste side. 
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STYRINGSGRUPPENS REDIGERTE VEDTAK I MØTE 26.02.1991. 

Styringsgruppen anbefaler:. 

"l . Under forutsetning av at Borre kommune følger opp anbe
falingen fra natur- og miljøutvalget anbefales f or s l aget 
om faste dumpeomr1der for rene mudde r masse r fra egen 
kommune slik at: 

Ved søknader i områdene 1, 2, 6, 7, og 8 vil ut
talelse fra fiskeriinteressene ikke være nødvendig, 
men uttalelse må innhentes ved søknader i områdene 
3,4 og 5. 

Ved søknader i områdene 1,2,3,5,6,7,8 vil ut
talelser fra de kommunene som områdene er loka l i
sert i ikke være nødvendig. Ved søknader i om
rådene 4 vil uttalelse fra kommunen ikke være nød
vendig når det gjelder tunge, grove muddermasser. 

Ved søknader i alle områder må tillatelse fra kyst
verket innhentes. 

Det konstateres at Holmestrand, Tjøme og Stokke kommuner 
faller utenfor ordningen om forenklet saksbehandling. 

2. Samtlige kommuner anmodes om å inkludere kommunale om
råder for dumping av opptil 300 kubikk rene muddermasser 
i kommuneplanene. 

3. Områdenes lokalisering justeres slik: 

Med utgangspunkt i sjøkartet angis riktig dybde, 
forsvarlig avstand til sjøkabel/-ledning og tra
fikkseparasjonssystemene i Oslofjorden. Områdenes 
yttergrenser angis. 

Område 1 må lokaliseres til grunnere vann enn 60 
meter. 
Område 5 blir liggende i Nøtterøy kommune. 

4. Utredningen ansees som' avsluttet. Rapporten stilles til 
rådighet for fylkesmannen og kommunene." 
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SANMENDRAG AV HØRINGSUTTALELSENE 

Statens forurensningstilsyn (SFT): 

SFT mener det vil være mulig å gjennomføre forenkl et 
saksbehandling for endel dumpesaker slik at arbeids
mengde og saksbehandlingstid vil kunne reduseres. Vur
deringene bygger på forutsetningene for prosjektet om at 
myndighet og ansvarsforhold ikke endres. Rapporterings
plikten i forbindelse med Oslokonvensjonen opprett
holdes. Forenklet saksbehandling gjelder mindre mengder 
"rene" masser for et begrenset antall faste områder. 

I et vedlegg har SFT gitt korte kommentarer til enkelte 
punkter i prosjektet. Vedlegget fra SFT gjengis i sin 
helhet: 

Begrepet forenklet saksbehandling bør presiseres. Kriterier 
for hva som er "rene" masser bør klarlegges bedre. Med de 
forutsetninger og begrensninger som er lagt til grunn, antar 
vi at faren for forurensninsvirkninger er s må. 

vår vurdering bygger på de forutsetninger som er gjort i 
prosjektet. Dette innebærer at myndighet og ansvar ikke 
endres i forhold til dagens situasjon, og at rapportering i 
forhold til Oslokonvensjonen opprettholdes. 

Det sies lite om hva som legges i forenklet saksbehandling. 
Forenklet saksbehandling innebærer etter vår mening at til
latelse til dumping i faste områder kan gis etter søknad, 
men uten forutgående høringsrunde. Tillatelsen sendes be
rørte "høringsinstanser" som ved normal saksbehandling. 
Tillatelsene bør ikke gjøres gjeldende før etter at klage
fristen er ute. 

En viktig forutsetning er at forenklet saksbehandling bare 
gjelder uforurensede ("ren") mudringsmasser. "Definisjonen" 
av "rene" masser som er hentet fra rundskriv 6/84 fra 
Miljøverndepartementet gir noe begrenset informasjon. Mulig 
forurensningsvirkninger ved dumping av mudringsmasser fra 
"uforurensede" områder (bl. grunne, avstengte viker o.l . ) 
med et (naturlig) høyt innhold av organisk materiale må også 
vurderes. 

Det bør vurderes om kontrollordninger for utførelse av 
dumpingen bør etableres. Dette er antakelig et svakt punkt 
også ved dagens saksbehandling. Ordningen vil først og 
fremst omfatte kontroll med at massene dumpes i angitt om
råde og av volum som dumpes. 

pala
Utheving
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Knrtlegging og etablering av egnede, permanente dumpeomr åder 
er nødvendig for å kunne gjennomføre en foren klet saksbe
handling. Ut fra prosjektrapporten regner vi med at fare 
for nærings- eller interessekonflikter i de foreslåtte faste 
dumpeområdene er vurdert. Dersom forslaget om forenk l et 
saksbeahndling og valg_ av dumpeområder ikke er tatt opp med 
lokale fiskerilag gjennom Oslofjordens Fiskerlag og Fylkes
fiskerlag Sør, bør dette antakelig gjøres. 

To av de foreslåtte områdene (Sandebukta og Larviksfjorden) 
er angitt med død bunn. Disse forholdene skyldes foru
rensningsvirkninger fra tidligere og pågående utslipp av 
fiber/organisk materiale. Før områdene tas i bruk bør det 
vurderes om dumping vil kunne gi forurensningsvirkninger i 
form av oppvirvling og spredning av organisk materiale. 

Et område (øst for Ringshaugbukta) angis som tidligere 
dumpeområde for ammunisjon. Siden Østlandets sjøforsvars
distrikt har deltatt i prosjektgruppen, regner vi med at 
Forsvaret godtar dumping i dette området. 

Deponering på land eller utfylling av sjøområder har normalt 
ikke vært ansatt som dumping hvis det skjer iht. vedtatte 
regulerings- og utbyggingsplaner. Fare for forurensning og 
interessekonflikter må likevel vurderes også ved valg av 
landdeponi. Transport over land fra mudringsområde til 
deponi kan også medføre forurensning/søl. 

Det er antakelig riktig å legge begrensninger på de volumer 
som kan dumpes årlig innenfor hvert område. Vi regner med 
at forslaget om mengder som kan dumpes i de forskjellige om
rådene er basert på kunnskap om behovet for og omfang av 
aktiviteten i de forskjellige distriktene. Vi antar også at 
volumene er foreslått ut fra en vurdering av hva som kan 
dumpes uten fare for forurensningsvirkninger eller skader i 
eller rundt de respektive dumpeområdene. Om det skulle 
komme inn flere søknader om dumping i et område slik at 
årskvoten overskrides, antar vi at søknadene må behandles 
samlet etter normal saksbehandling. Dumping lokalt av s må 
volumer av "rene" masser bør kunne aksepteres. Ansvarlige 
myndigheter må vurdere forurensnings- og interessekonflikter. 

Vi finner ikke grunn til å utdype nærmere den listen med 
mulige effekter som kan oppstå ved dumping. Bedre kunn
skaper om langtidsvirkninger av dumping i faste områder 
kunne likevel være ønskelig. 

En må regne med at en konstant påvirkning kan gi utarming av 
dyrelivet på bunnen i de valgte områdene. De volumer som 
kan dumpes årlig er imidlertid små, og fordi det er snakk om 
"rene" masser antas det at virkningene i de forslåtte om
rådene vil bli begrenset. 

Kystverket 1. distrikt: 

Kystverket har · ingen sterke innvendinger til de områdene 
som er valgt, men savner en mer eksakt stedsangivelse, 
også når det gjelder utstrekning av de enkelte områder. 
Det anbefales derfor at de angitte posisjoner justeres 
med utgangspunkt i sjøkartet slik at: 
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" l. Det blir overensstemmelse mellom den angi tte dybde og dybden på stedet ( i 

sjøkartet) 

2. Det blir forsvarl ig avstand til trase for sj økabel/-l edning (avmerket 
sjøkartet) 

3. Man ikke kommer for nær trafikkseparasjonssystemene Oslofjo rden (av
merket i sjøkartet) 

4. Man angir områdenes yttergrense (ved f.e ks. å oppgi radi us ). 

Forsvarets bygningstjeneste avdeling Viken: 

Dumping i de foreslåtte områder og innen de me ngderammer 
som er angitt vil ikke komme i konflikt med forsvarets 
interesser i området. 

Fiskerisjefen for Skagerrakkysten: 

Uttaler følgende til det framlagte forslag til dumpeplasser: 

"l. Akseptabel l okal itet dersom massene depone res på grunnere vann enn 60 meter . 

2 . Akseptabel 1 okal i tet dersom massene depone res inntil fjell et. 

3 .4.5 . Disse lokalitetene kommer i konflikt med benyttede t råld rag og kan ikke ak
septeres utifra fiskeriinteressene . Alternative forslag er: -

Ormøysteinene (59-14-N, 10-28-80-Ø) 
SV Veierland (59-08-45 N, 10-20-10 Ø) 

6.7.8. Di sse lokalitetene er alle klarert ut i fra fis ke riin t eressene . 

Ovenstående anbefalinger er gitt under følgende forutsetninger: 

A. Det dreier seg utelukkende om tillatelser til dumping av små kvanta uforu
renset masse. Det må utarbeides rutiner hvo r Miljøvernavdelingen gis ans var 
for å påse at massene ikke inneholder miljøgi f ter el le r andre s kadelige 
stoffer. 

B. Det må utarbeides rutiner som sikrer at massene dumpes innenfor avmerkede 
områder . Flere av høringsinstansene gir uttrykk for at det har blitt 
slurvet med dette til nå. 

C. En bør bestrebe seg på å finne deponeringsal ternativer på land fo r masse som 
tas ut på land. Dumping i sjøen bør begrenses til uforurenset masse som tas 
ut på strand- og sjøvannslokaliteter." 

Østlandet sjøforsvarsdistrikt: 

Ingen prinsipielle innvendinger mot planen, men det på
pekes det betenkelige i å dumpe muddermasser såvidt nær 
land i et av landets mest attraktive rekreasjonsområder. 
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Fylkesmannen i Vestfold, miljøvernavdelingen: 

Det er behov for konsekvensvurderinger med tanke på kort
siktige og langsiktige effekter av dumping av mudder
masser i sjøområdene. Dette kan dreie seg om effekter av 
spredning av masser på grunn av strømforhold m.v. I 
første omgang bør ~like vurderinger gjøres på de anbe
falte plassene og sett i forhold til de mengder som er 
anbefalt tillatt dumpet. 
For videre arbeid viser også fylkesmannen til behovet for 
utredning av egnede plasser for dumping av kondemnerte 
fartøyer. 

Vestfold fylkeskommune, fylkeskultursjefen: 

Med hensyn til kulturminner hadde det vært ønskelig at 
også antikvariske interesser hadde vært representert. 
Dumping av muddermasser vil bl.a. komme i konflikt med 
marinarkeologiske funn. Etter lov om kulturminner § 14 
har skipsfunn (herunder også tilbehør og last) eldre enn 
100 år, tilsvarende vern som forhistoriske og middel
alderske kulturminner på land. Utredningen er derfor 
oversendt Norsk sjøfartsmuseum i Oslo som er rette 
myndighet etter § 14. Fylkeskultursjefen har foreløpig 
ingen merknader til de forelagte planene, men Sjøfarts
museet vil eventuelt avgi egen uttalelse. 

Svelvik kommune: 

Svelvik kommune har ikke merknader til de utpekte områder 
og oppfordrer til denne type prosjektarbeid i tilknytning 
til fylkesplanarbeidet. 

Sande kommune: 

Slutter seg til forslaget fra styringsgruppen. 

Holmestrand kommune: 

Foreslåtte dumpingsplasser for muddermasser i Holmestrands
skjærgården (Sandebukta og Holmestrandsfjorden) avvises på 
grunn av manglende kunnskap om miljøkonsekvenser. 

Våle kommune: 

Våle kommune er tilfreds med initiativet for å finne fram 
til egnede regionale dumpeplasser. Utpekt dumpeområde 
vest for Mulodden betraktes som naturlig dumpeområde for 
kommunene Holmestrand og Våle og forenklet saksbehandling 
bør omfatte søknader fra dette området. 

pala
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Borre kommune: 

Saken er ikke ferdigbehandlet i kommunen, men natur- og 
miljøutvalget har anbefalt at området utenfor Borre kan 
benyttes for rene masser fra Borre kommune på betingelse 
av at: 

så lite som mulig dumpes 
det tas prøve av massene, bare rene masse r d umpe s 
dumping i prøveperiode på 5 år. 

Tønsberg kommune: 

"l. Tønsberg kommune ser positivt på arbeidet for å 
forenkle saksbehandlingen av søknader om dump ing av 
rene muddermasser, og intensjonen om å redusere kon
fliktene mellom ulike brukerinteresser i dumpings
saker. 

2. Tønsberg kommune ber om at det snarest også igang
settes et arbeid for å finne frem til egnede 
dumpingsplasser for muddermasser (også giftige) på 
land i Vestfold. Det må også finnes frem til egnede 
dumpingsplasser for kondemnerte fartøyer og større 
gjenstander i sjøen. 

3. Det forutsettes at det foreligger analyse av mudder
massene som redegjør for massenes fysiske, kjemiske 
og hygieniske egenskaper før behandling av enhver 
søknad om dumpingstillatelse . Giftige masser til
lates som forutsatt ikke dumpet. 

4. Kommunen er betenkt over at strømforhold, vær- og 
vindforhold og massenes spredningsforhold ikke er 
trukket sterke inn ved valg av dumpingsområder. 
Tønsberg kommune kan derfor ikke gi en generell an
befaling til bruk av område 4 øst for Ringshaug
stranden som regionalt dumpingsområde. 

5. Ved søknader om dumping av rene muddermasser i om
råde 4 forutsettes følgende vilkår lagt til grunn 
for behandlingen: 

a) Tunge, grove muddermasser tillates ordinært 
dumpet i hht. retningslinjene i utredningen. 

b) Finere, bløte muddermasser med lav synkehastig
het tillates ikke dumpet før det er dokumentert 
at massene ikke fører til uønsket spredning og 
tilslamming av bunnen i områder med sterke 
fiske-, frilufts- og naturverninteresser." 

Nøtterøy kommune: 

Kommunen vil motsette seg dumping av muddermasser fra 
andre kommuner i områder av skjærgården som ligger innen
for kommunens grenser. 

pala
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Tjøme kommune: 

Tjøme kommune kan ikke anbefale rapport av mai 1990 om 
dumping av uforurensede muddermasser i sjøen langs 
Vestfoldkysten. 

Stokke kommune: 

Stokke kommune har ingen merknader til planen. 

Sandefjord kommune: 

1. Teknisk styre tar konklusjonene i utredningen om 
"Regionale områder for dumping av muddermasser i 
sjøen langs Vestfoldkysten" til etterretning. 

2. Det anbefalte dumpingsområde for Sandefjord (ved 
Beinskjæra) bør flyttes ca. 200 m lenger nord for å 
unngå konflikter med utløpsledningen fra Enga Rense
anlegg. 

Larvik kommune: 

Larvik kommune gir sin tilslutning til næringssjefens 
forslag til regionale dumpeområder . 

Sandefjord naturvern: 

Går imot dumping av muddermasser i Sandefjordsfjorden 
fordi dette kommer i konflikt med fiskeinteresser, fri
lufts- og rekreasjonsinteresser. Fjorden er allerede nok 
belastet, det vises bl.a. til nærhet til utslipps
ledningen fra Enga renseanlegg. 

Aksjon Langøya, Holmestrand: 

Aksjon Langøya finner det høyst merkverdig at planen ikke er 
sendt til høring hos miljøorganisasjonene. Aksjon Langøya 
ber om at saken legges frem for miljøorganisasjonene. 

Kommentarer fra Naturvernforbundet i Holmestrand og Omegn 
oversendt fra Sande kommune: 

Naturvernforbundet peker på den manglende dokumentasjon 
på skader av fiske og planteliv i sjøen. Naturvernfor
bundet er negativ til plassene ved Mulodden og i Sande
butka . Som alternativ til dumping i sjøen bør kommunen 
utrede mulighetene for deponering av masser på land. 
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