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Hei
Oversendelse til Fylkesmannen i Oslo og Viken, Miljøvernavdelingen, ‐ med kopi til saksbehandler Susanne Brix
Røed.
 
Det vises til møte på Teams der denne saken ble drøftet. Vi takker for god redegjørelse rundt regelverket, og må
innrømme at vi på forhånd ikke var kjent med de til dels detaljerte regler som gjelder for slike saker.
 
Med bakgrunn i de nye opplysningene finner vi at saken som omfatter oppfylling på land utgår. Denne saken er
forberedt, men ikke omsøkt og innsendt (nabovarslet). Vi ser at dette medfører nye og kompliserende forhold
som gjør at vi legger denne saken på is for nærmere vurderinger fram i tid. (vår tanke var opprinnelig at dette var
enkelt å gjøre samtidig. Nå har vi forstått det ikke er slik).
 
Vi har gjennomgått den nye informasjonen som ble framlagt i møtet og har følgende konklusjoner:
 
1. Søknad om mudring i sjøbunnen omfatter et areal på ca 320 m2 og med beregnet volum på 320 m3. Dette tallet

er av blant annet Borg Havn omtalt om ca 400 m3. For oss som søker for dette prosjektet synes vi det er naturlig
at omfanget oppsummeres som mellom 320  og 400 m3.

2. Det vedlegges utarbeidet nytt snitt som er tatt nord for brygga og langs brygga. Snittet vedlegges Eposten og
viser den planlagte dybden slik det er i dag og hvilken profil som er planlagt. Der framkommer at det er planlagt
mudret til dybde 1,5 m for å sikre at vanndybden blir lik over det meste av arealet. Dette er tidligere omtalt som
gravedybde 1,0 m  (gjennomsnittet mellom 0,5 ytterst og til 1,5 m på den indre delen av mudringsområdet. Vi
anser at graveskråningen ligger innenfor avsatt areal for mudringsområdet. (Mot dypere vann er antatt moderat
gravskråning mot et område som går mot «møllebaken» / dypere vann.

3. Det er ønskelig at saken med dumping videreføres slik at alle masser som graves opp kan dumpes i sjøen ved
Sletter, som omsøkt. Vi beklager at dette ikke ble omsøkt fra starten, men setter pris på den positive
holdningen til å gjøre denne endringen i saken. Vi ser det som i stor grad forenklende og en stor bestparelse.

 
Som en oppsummering ser vi saken nå litt klarere, med bakgrunn i at vi nå søker om mudring av inntil 400 m3
masser som graves opp med sikringsnett og at alle masser søkes dumpet i sjøen.
 
Ved fortsatte uklarheter medregnes at det tas kontakt med tiltakshaver eller oss som søker.
 
Bjar Arkitekter
Per Bjar
Søker
90 51 50 80
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