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 Søknad om tiltak -utdyping av munning Nedre Lågen båthavn 

Orientering ifm. nabovarsling 
Larvik Havn KF (LHKF) søker om tillatelse til tiltak - utdyping av munning Nedre Lågen båthavn. 

Fig 1. 

Overordnet beskrivelse av prosjektet 
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 
ved normalvannstand i munning, i dag kan en logge dybder et sted mellom 30 – 50 cm. 

Omfanget av tiltaket fremkommer av kartutsnittet i fig. 2 der det planlegges å utbedre seilingsdybden 
med 1,5 til 2 meter i et areal på ca. 30 x 8 meter. I tillegg noe utdyping mot blokksteinsmur for å 
gjenetablere tapte båtplasser.  Arbeidet planlegges utført ved å benytte en graver som kjøres ut på 
sandbanken og gradvis jobber seg tilbake mot blokksteinsmuren. Massene planlegges anbrakt på 
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Larvik Havns areal syd for vollen/båthavna, der de fordeles utover et større areal slik at oppbyggingen 
av arealet blir minimalt. Deler av vollen i bakkant av mudringsområde vil bli tatt bort for å komme til 
med graver. Vollen vil bli reetablert i etterkant av mudringsjobben. 
 
Det er anslått et behov for å grave opp 350 – 400 m3. For tiltaket vurderes det å benytte utstyr som 
reduserer spredning av sandpartikler.       
 
 Fig. 2 

 
 
Miljømessige forhold 
Det er ikke registrert forurensing i området som gjør at det kreves en spesiell tiltaksplan. Allikevel 
vurderes det å iverksette tiltak for å hindre nedslamming av områder på Lågens vestside. 
 
Det er gjort en vurdering av negativ påvirkning knyttet til de registrerte naturverdiene i 
Larviksfjorden. Vurderingene er rettet mot ålegress, gyteområder, laksen, hekkeområder, 
bløtbunnsområder og badeplasser. Med unntak av en sannsynlig visuell forurensing av sandpartikler 
et kort stykke nedstrøm for mudringsområde, vil tiltaket ikke gi noen negativ effekt for øvrige 
vurderte naturverdier. 
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For spørsmål vedr. søknaden kontakt ansvarlig søker: 
Kokkersvold AS v/ Camilla Kokkersvold 
Telefon: 909 13 987 
E-post: camilla@kokkers.no 
 
For spørsmål vedr. selve tiltaket kontakt undertegnede. 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
Fred Arne Sørum 
Teknisk sjef 
Tel.: +47 91710472 
E-mail: fas@larvik.havn.no 
Web: www.larvik.havn.no 
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