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§ 2.3.  Anleggsgjennomføring 
a) Anleggsarbeidet skal planlegges og gjennomføres i samsvar med Miljødirektoratets veileder for 

håndtering av sedimenter (TA-2960/2012) og retningslinjer for sjødeponi (TA-2624/2010). Det skal 
utføres slik at det ikke medfører vesentlige ulemper for naturmiljø, fiskeri- og friluftsinteresser. 

 
b) Anleggsperiode skal fastsettes i forbindelse med søknad om mudring og dumping jfr § 2.1 b) i samråd 

mellom Kystverket, Kragerø kommune og Fylkesmannen i Telemark. 
 

c) For anleggsperioden gjelder T1442 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging. 
 

d) Det tillates ikke anleggsarbeid i perioden 15. juni – 15. august for å unngå den mest trafikkerte 
perioden på sjøen, samt redusere ulempen for friluftsliv. 

 
a) Tiltakshaver skal i forbindelse med tilbakeføring av massene fortrinnsvis legge grovmassene 

som designet hummerrev innenfor de angitte deponiområdene. Til dette skal det innhentes 
kunnskap om marinbiologisk design av kunstige rev 

 
 
§ 3. REGULERINGSFORMÅL 

 
§ 3.1. Bruk og vern av sjø og vassdrag, pbl §12-5 nr 6. 

 

§ 3.1.1. Ferdsel (VFE) 
 

Området skal være allment tilgjengelig. 

§ 3.1.2. Farled (VF) 

Området skal være allment tilgjengelig. 

Innenfor området for farled er det ikke tillatt å deponere masser eller gjenstander av noen art uten 
tillatelse fra Kystverket. 

 
 

§ 3.2. Område bestemmelser, pbl § 12-7 
 

§ 3.2.1. Anlegg- og riggområde (Utdyping/deponi) 

#1. Utdyping 
Det tillates utdyping til kote – 15 regnet fra sjøkartnull innenfor området. 

− Sprengningsarbeid skal utføres på en skånsom måte, eks. ved sekvensiell sprenging 
eller tilsvarende løsning, for å minimere negativ påvirkning for fisk, hummer og fugleliv. 

− For anlegg- og riggområde skal inngrep i sjøbunn minimeres ved anleggsgjennomføring. 
 

#2. Deponi 
Det tillates oppfylling av masser inntil kote – 15 fra sjøkartnull innenfor området. 

− Masser fra utdypingsområde 1 tillates lagt i deponiområde. Ved utlegging av masser skal 
inngrep i sjøbunn minimeres samtidig som stabiliteten ivaretas. 

− Ved deponering av masser skal det benyttes arbeidsmetoder som begrenser spredning 
av forurensning. 

 

Revisjoner 
 

Dato Merk. 
20.05.2015 Norconsult AS oversendt bestemmelser til Kystverket 

23.6.2015 Bestemmelser justert etter tilbakemelding fra Kystverket 



3 

Norconsult AS / 2015-06-25 Reguleringsbestemmelser Innseiling Kragerø - Galeioddbåane 2015-06-25 | Side 2 av 2 

 

 

25.6.2015 Bestemmelser justert etter tilbakemelding fra Kragerø kommune 
Ikraft dato Godkjent av kommunestyret 
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