
       

       

E-postadresse: 

sfvtpost@statsforvalteren.no  

Sikker melding: 

www.statsforvalteren.no/melding 

 Postadresse: 

Postboks 2076 

3103 Tønsberg 

 Besøksadresse: 

Grev Wedels gate 1, 

3111 Tønsberg 

 Telefon: 33 37 10 00 

www.statsforvalteren.no/vt 
 

Org.nr. 974 762 501 

 

  Vår dato:  Vår ref: 

  11.06.2021  2021/1550 

     

  Deres dato:  Deres ref: 

     

   

Stein Erik Hagen 

Voksenkollveien 14 A 

0790 OSLO 

 

 

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Pernille Bechmann, 33372310 

  

 

 

  

  

Tillatelse til mudring – gbnr. 83/142 – Valleveien 990– Bamble kommune og 

vedtak om gebyr 

 
Vedtak om tillatelse 

Statsforvalteren gir Stein Erik Hagen tillatelse, etter forurensningsregelverket, til å mudre inntil 

385 m2 sjøbunn med et masseuttak på inntil 193 m3
 ved Valleveien 990, gbnr. 83/142 i Bamble 

kommune.  

 

Vedtaket er hjemlet i forurensingsloven §§ 11 og 16 og forurensingsforskriften § 22-6. 
 

Tillatelsen gis på vilkår angitt i eget vedlegg, og er gyldig i to år fra dags dato. 

 

Vedtak om gebyr 

Tiltakshaver skal betale et gebyr for Statsforvalterens saksbehandling. Gebyret fastsettes til 33 800 

kroner. Vedtaket om gebyr er gjort etter forurensningsforskriften § 39-4. 

 

Frister 

• Varsle oppstart minimum en uke før arbeidene starter. 

• Rapportere om utført arbeid innen seks uker etter at tiltaket er fullført. 

 
 

Søknaden 

Canica AS, på vegne av Stein Erik Hagen, søkte 05.02.2021 om tillatelse etter 

forurensningsregelverket til å mudre 385 m2 sjøbunn med et masseuttak på 193 m3. Mudringa skal 

utføres ved Valleveien 990, gbnr.  83/142 i Bamble kommune. 

 

Formålet med mudringa er å oppnå tilfredsstillende seglingsdyp for å legge til med båt. Det er 

ønsket å øke dypet fra 30 – 40 cm til 80 – 90 cm ved lavvann. Arbeidet er planlagt utført ved 

grabbmudring fra land, men det kan bli behov for å benytte lekter i deler av området. Massene skal 

leveres til lovlig avfallsanlegg og det er beskrevet bruk av siltgardin under arbeidet.  
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Sjøbunnen i tiltaksområdet er blitt analysert for miljøgifter ved en stasjon og det er analysert prøve 

fra overflaten (0-10 cm) og dypere sediment (10-50 cm). Resultatene viser konsentrasjoner av 

miljøgifter tilsvarende tilstandsklasse V for TBT i begge prøvene, jf. klassifiseringssystem for 

sediment (M-608|2016 «Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota»). 

 

I Miljødirektoratets Naturbase (kart.naturbase.no) kommer det frem det at tiltaket det er søkt om 

ikke vil berøre registrerte naturverdier.  

 

Uttalelser fra andre instanser 

Bamble kommune uttalte i e-post av 15.04.2021 at det omsøkte tiltaket er i tråd med planene for 

området. 

 

Forhåndsvarsling og offentlig høring 

Søknaden ble forhåndsvarslet til sakens parter og andre berørte og lagt ut til offentlig høring på 

Statsforvalterens nettsider, jf. §§ 36-6 til 36-8 i forurensningsforskriften. Høringsfristen for offentlig 

høring var 25.05.2021. 

 

Vi mottok en uttalelse, fra Fiskeridirektoratet region Sør.  

 

Fiskeridirektoratet region Sør skriver i brev av 21.05.2021 at det omsøkte tiltaket ikke vil komme i 

konflikt med fiskeriinteressene i området. Fiskeridirektoratet forutsetter skånsom gjennomføring, at 

avbøtende tiltak beskrevet i søknaden følges opp og at massene deponeres i godkjent deponi på 

land. 

 

Lovgrunnlag 

Mudring er forbudt etter forurensningsforskriften kapittel 22 Mudring og dumping i sjø 

og vassdrag § 22-3 og § 22-4. Med hjemmel i § 22-6 har Statsforvalteren myndighet til å gi tillatelse til 

mudring fra skip hvis det søkes om det. Statsforvalteren er delegert myndighet for mudring i sjø og 

vassdrag, når tiltaket skjer fra land (Miljødirektoratet rundskriv T-3/12, 2012). 

 

Med hjemmel i forurensningsloven § 11, jf. § 16 kan forurensningsmyndigheten gi tillatelse med 

vilkår til virksomhet som kan medføre forurensning. Når forurensningsmyndigheten avgjør om 

tillatelse skal gis og fastsetter vilkår, skal det legges vekt på forurensningsmessige ulemper ved 

tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper tiltaket for øvrig vil medføre. Kravene i 

vannforskriften §§ 4 - 6 og naturmangfoldloven kapittel 2 legges til grunn som retningslinjer ved 

skjønnsutøvelse etter forurensningsloven. 

 

Brudd på tillatelsen er straffbart etter forurensningsloven §§ 78 og 79.  

 

Tillatelsen kan senere endres i medhold av forurensningsloven § 18. Endringer skal være basert på 

skriftlig saksbehandling og endringssøknad må foreligge i god tid før endring ønskes gjennomført. 

  

At forurensningen er tillatt utelukker ikke erstatningsansvar for skade, ulempe eller tap forårsaket av 

forurensningen, jf. forurensningsloven § 56. 

 

Statsforvalterens vurdering 

Mudring medfører en forringelse av naturkvaliteten på stedet og Statsforvalteren har en generelt 

restriktiv holdning til å gi tillatelse til mudring. Det legges vekt på at eventuelle mudringstiltak skal 

være forsvarlig med hensyn på forurensningssituasjonen, biologisk mangfold og miljøet ellers. 
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Forurensning 

Sedimentet er forurenset med TBT i tilstandsklasse V (svært dårlig) (forvaltningsbasert) i overflaten 

(0-10 cm) og dypere (10-50 cm), jf. klassifiseringssystem for sediment (M-608|2016 «Grenseverdier 

for klassifisering av vann, sediment og biota»). 

 

Basert på de målte konsentrasjonene må mudret masse leveres til lovlig avfallsanlegg.  

 

Mudring som berører forurenset sediment, gir fare for spredning av forurensede partikler. På 

bakgrunn av dette setter Statsforvalteren krav om bruk av velfungerende siltgardin som omsøkt.  

 

Naturmangfoldloven 

Tiltaket omfatter mudring i et område hvor det ikke er registrerte naturtyper (kart.naturbase.no).  

Tiltaket vil ikke berøre registrerte verneområder, gyteområder eller friluftsområder. 

 

I Eikvika ca. 200 m vest for tiltaksområdet ligger det et lokalt viktig ålegrassamfunn. 

Ålegrassamfunnet er skjermet fra tiltaksområdet av en odde/utfylt landareal. I og ved Eikvika er det 

registrert flere observasjoner av truede fuglearter som benytter området til hekking.  

 

Etter Statsforvalterens vurdering oppfyller kunnskapsgrunnlaget de krav som stilles i 

naturmangfoldloven § 8 for å kunne ta beslutning i saken. 

 

Mudring gir fare for spredning av partikler. Området som skal mudres ligger skjermet inne i en vik 

med smale sund ut forbi en øy. Strøm og partikkeltransport ut av området forventes å være 

begrenset og reduseres ytterligere av kravet om siltgardin. Det forventes ikke spredning av partikler 

til registrerte naturverdier i nærheten. 

 

På bakgrunn av avstanden til hekkelokalitetene, sammenholdt med at tiltaket er begrenset i tid 

forventes det ikke vesentlig negativ påvirkning på fugleartene så lenge det utvises aktsomhet. 

 

Mudringen er av lite omfang i et område hvor det ikke er registret viktige naturtyper eller rødlistede 

arter. Vi anser tiltaket til ikke å øke den samlede belastningen på naturmangfoldet i dette området, 

jf. naturmangfoldloven § 10.  Statsforvalteren anser ikke tiltaket til å utgjøre en vesentlig fare for at 

forvaltningsmålene for naturtypene og artene som lever der ikke oppnås, jf. naturmangfoldloven  

§§ 4 og 5. 

 

Etter Statsforvalterens vurdering foreligger det tilstrekkelig kunnskap om hvilke naturtyper som 

berøres av tiltaket, og tiltakets effekt på naturmangfoldet anses som svært begrenset.  

Føre- varprinsippet får dermed ikke anvendelse, jf. naturmangfoldloven § 9. 

 

Tiltaket må utføres på mest mulig skånsom måte for å hindre spredning av forurenset sediment. 

Statsforvalteren stiller krav om velfungerende siltgardin, jf. naturmangfoldloven § 12. Det skal også 

tas særlig hensyn til andre forhold som kan virke spredningsreduserende, herunder vurdering av 

strøm, værforhold og tidevann. Eventuelle kostnader må dekks av tiltakshaver jf. 

naturmangfoldloven § 11. 

 

Vannforskriften 

Tiltaksområdet ligger i vannforekomsten Eksefjorden (vannforekomst ID 0110020100-C). 

Vannforekomsten er registrert med moderat økologisk tilstand og udefinert kjemisk tilstand. Det er 
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ikke registrert risiko for å ikke nå miljømålet om god økologisk og kjemisk tilstand innen 2027 (vann-

nett.no). De viktigste påvirkningene i vannforekomsten er diffus langtransportert forurensning, 

diffus avrenning fra havneaktivitet og diffus avrenning av avløpsvann fra spredt bebyggelse.  

 

Krav om bruk av siltgardin vil hindre spredning av forurenset sediment til områder som kan være 

mindre forurenset. Statsforvalteren ser det ikke som sannsynlig at tiltaket vil forringe tilstanden i 

vannforekomsten eller arbeidet for å nå områdets miljømål i vesentlig grad, jf. vannforskriften § 4. 

 

Andre forhold 

Statsforvalteren forutsetter at tiltaket ved oppstart har de nødvendige tillatelser/vurderinger etter 

annet relevant lovverk, som bl.a. plan- og bygningsloven, havne- og farvannsloven og 

kulturminneloven. Vi foruretter også at det aktuelle området har tilfredsstillende stabilitet slik at 

tiltaket ikke medfører utgliding av grunn eller sjøbunn.  

 

Vi anser støy fra anleggsarbeidet til å være begrenset i et område som ikke har støyfølsom  

bebyggelse. Statsforvalteren setter ikke spesifikke støykrav. 

 

Konklusjon 

Tiltaket anses ikke å forringe vannforekomsten i vesentlig grad og sannsynligheten for negativ 

påvirkning på naturmangfoldet vurderes som liten. Mudringen tilrettelegger for bruk av et etablert 

havneanlegg i et område hvor det ikke er registrert naturverdien. Statsforvalteren vurderer 

fordelene tiltakshaver får til å være større enn ulempene tiltaket fører til for naturmiljøet, og gir 

tillatelse til den omsøkte mudringen. 

 

Vedtak om gebyr 

Som varslet per brev av 20.05.2021 medfører behandling av tillatelse et gebyr i henhold til 

forurensningsforskriften kapittel 39. Vi har ikke mottatt kommentarer til varslet. 

 

Tiltakshaver skal betale et gebyr på kr 33 800,- for Statsforvalterens behandling av søknaden om 

tillatelse, jf. forurensningsforskriften kapittel 39. Dette tilsvarer sats 6 i forurensningsforskriften  

§ 39-4. Ressursbruk knyttet til saksbehandlingen er lagt til grunn ved fastsettelse av gebyrsats.  

 

Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Miljødirektoratet. Gebyret forfaller til betaling 

30 dager etter fakturadato.  

 

Klageadgang 

Vedtakene om tillatelse og gebyrsats kan påklages Miljødirektoratet av sakens parter eller andre 

med rettslig klageinteresse innen tre uker fra underretningen om vedtaket er kommet frem. En 

eventuell klage skal angi hva det klages over og den/de endringer som ønskes. Klagen bør 

begrunnes og skal sendes Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. 

 

Det gis ikke oppsettende virkning på en eventuell klage på gebyrsats. Gebyret må derfor betales, og 

dersom det gis medhold i klagen, vil restbeløpet tilbakebetales. 

 

 

Med hilsen 

 

Siv Hege Wang Grøvo (e.f.) 

fagsjef 

  

 

Pernille Bechmann 

rådgiver 
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Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

Vedlegg: 

1 Vilkår - Tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Valleveien 990 for Stein Erik 

Hagen 

 

Kopi til: 

Jan Tollef Svenkerud Alfarvegen 131 3540 NESBYEN 

Åse Hegna Valleveien 1013 3967 Stathelle 

NORGES JEGER OG FISKERFORBUND AVD 

TELEMARK 

Bøgata 8 3800 BØ I TELEMARK 

Statens naturoppsyn Postboks 5672 Torgard 7485 TRONDHEIM 

Knut Morgan Hegna Thorbjørnsen Valleveien 956 3967 STATHELLE 

Jørn Hafredal Haugerødvegen 64 3719 Skien 
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Gamle Siljanveg 26 3719 SKIEN 

 

 


