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Oversendelse av søknad om tillatelse til vedlikeholdsmudring i 5 år, Nedre Lågen 

Båthavn. Gbnr. 3020/2560 i Larvik. 

Herved oversendes søknad om førstegangs- og vedlikeholdsmudring i Nedre Lågen Båthavn. 

Det søkes om tillatelse til å kunne mudre ved behov over en periode på 5 år.  

Området det skal mudres i er regulert til båthavn, og tiltaket er i tråd med gjeldende planverk. 

Bakgrunn for tiltaket: 

I løpet av de siste tre årene har munningen ved Nedre Lågen Båthavn «grodd» igjen med 

sandmasser. Årsaken er sannsynligvis langvarige perioder med bølgepåslag og vind som har 

tilført sandmasser fra munningen av Lågen og oppover i elveleiet. Tidligere har det vært en 

seilingsdybde på over 1,5 meter, i dag er dybden et sted mellom 30-50 cm. 

Det er ønskelig å utbedre seilingsdybden med 1,5-2 meter. I tillegg noe utdyping mot 

blokksteinsmur for å gjenetablere tapte båtplasser. 

Fremdrift: 

Det er svært ønskelig for Larvik Havn KF og Nedre Lågen Båthavn å få utført arbeidene nå i 

våres, slik at disse er ferdigstilt før båtsesongen starter. Slik tilstanden er nå, vil det ikke være 

mulig å benyttet båthavna overhodet, noe som er svært ugunstig for båteierne som har 

båtplass i Nedre Lågen Båthavn. Søknaden er sendt til Larvik Kommune den 26.03.21. Etter 

avtale med Pernille Bechmann hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, oversendes denne 

søknaden før tillatelse fra kommunen foreligger, slik at den kan registreres hos 

Statsforvalteren for oppstart av behandling så snart tillatelse fra kommunen foreligger.  

Miljøforhold: 

Renatur AS ved Gaute Rørvig Salomonsen har gjort sedimentundersøkelser, samt vurderinger 

rundt alle relevante miljøforhold som ålegress, laksefjord, gytefelt for torsk, hekke og 

fugleområder, bløtbunnsområder, verneområder, arter av forvaltningsinteresse, oppdrett, 

badeplasser og friluftsliv/bomiljø. Vurderingene konkluderer med at det ikke er noe som 

skulle tilsi at ikke området kan mudres.  

Det eneste som vil kunne skje er «blakking» av vannet ifm. selve utgravingen, og Larvik 

Havn vil utføre prøvegraving i forkant for å se om det må settes inn tiltak for å forhindre 

spredning av rene sansmasser til Lågens vestside. 
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Håndtering av oppgravde masser 

Massene vil etter oppgraving bli lastet opp på lastebil, og fraktet til nabotomten. Her vil 

massene spres jevnt utover et stort område, slik at lagtykkelsen kun blir på noen centimeter. 

Området vil deretter få et lag med jord, og så vil det bli sådd gress. Området for deponering 

av oppgravde masser er regulert til offentlig friområde. Dette området vil få en forskjønnelse 

ift. dagens tilstand, og det er avklart med byggesak at deponeringen av massene ikke utløser 

krav til dispensasjon. 

Med bakgrunn i at båthavna i praksis er ute av drift til sommeren dersom 

vedlikeholdsmudring ikke blir utført, er det svært ønskelig at saksbehandling av søknaden 

skjer så raskt som mulig. 

Tekniske spørsmål til tiltaket rettes Larvik Havn KF v/ teknisk sjef Fred Arne Sørum, tlf: 

91710472. 

Spørsmål til selve søknaden rettes ansvarlig søker v/ Camilla Kokkersvold. Kontaktinfo 

under. 

På vegne av Larvik Havn KF; 
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