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Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 
Postboks 2076 
3103 Tønsberg 
 

Færder 4. oktober 2021 
 
 
Vedr. Søknad om mudring – pilotprosjekt – Gnr. 2 bnr. 339 – Færder Kommune. 
 
Vi viser til Deres brev av 21.08.2021 der Statsforvalteren ber oss vente med å sende inn søknad om 
mudring i påvente av avgjørelse fra Kystverket om godkjennelse av bryggeanlegg. Vedlegg 1.  
 
Vår advokat i Wiersholm vil innen 11. oktober 2021 sende inn våre kommentarer til 
Samferdselsdepartementet som nå skal behandle klagesaken.  
Vi mener Kystverket har gjort flere feil og at vår klage kan vinne fram. 
 
På grunn av lang saksbehandlingstid, vårt helt spesielle miljøvennlige pilot prosjekt og det faktum at vi 
betaler for søknadsbehandlingen ( selv med avslag ) ber vi Statsforvalteren ta imot vår søknad om 
mudring nå. Vi ber Statsforvalteren om en betinget godkjennelse – betinget av at Samferdselsdept. gir 
oss medhold i vår klage og godkjenner brygge anlegget. 
 
Vedlagt følger derfor komplett søknad iht. standard søknads formular. Se vedlegg 16.  
 
Vår nye metode for mudring skåner miljøet for forurensning. Vi ber om å få presentere prosjektet for 
dere – slik at dere kan forstå bedre – hvordan tiltaket skal gjennomføres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det vil være en skånsom gjennomtregning av bunnen ( patentsøkt teknologi) som sikrer at det 
etableres en SPUNT som umuliggjør forurensning, oppvirvling el.l. I tillegg vil vegg i vegg spunter – sikre 
at det ikke blir oppvirvling når enhetene løftes opp igjen. Vi vil be om å få vise film for Statsforvalteren 
som demonstrerer hele operasjonen. 
 
Vi vil i dette oversendelsesbrev peke på noen vesentlige forhold med vår søknad; 

1. Tiltaket det søkes om er ett lite men viktig tiltak  - mudre 150 m3 masser. ( 60cm for 150 kvm areal. ) 
2. Massene – (både forurenset og rene masser)  skal kjøres bort til godkjente land deponier. 
3. Øverste lag er forurenset i klasse IV. Se vedlegg 2. COWI rapport prøvetaking. 
4. Leder for miljøavdelingen i COWI AS, Kjell Arne Skagemo sier at « fjerning av forurensede 

sedimenter kan ha en positiv effekt på miljøet».  
5. Tiltaket påvirker ikke naturverdier på en negativ måte. Det er registrert bløtbunnsområde som 

er særlig viktig for vadefugler. ( Ikke fisk ). Men kartene er unøyaktige med opptil 50 meter 
avvik. Arealet på 250 kvm er ikke egnet for vadefugl. 

6. Arealet er ikke registrert som gyteområde for torsk eller område med ålegras. Det er ikke rimelig 
å hevde at dette påvirker fiskeri interesser. 

7. Dersom hensikten med miljø registreringen er å ivareta fugleliv skulle kartene vært korrigert for 
flukt grenser.  Rapport om fluktgrenser for fugl viser at fugl ikke oppholder seg nærmere enn 25 
meter fra folk. Noe som betyr at når område ble regulert til kyststi og småbåthavn var det fordi 
denne aktivitet gikk foran naturverdier og at disse gjennom planprosessen er ivaretatt. 

8. Vi vil gjenetablere bløtbunnsområde som naturlig vokser fram når det er rene masser. De fleste 
registrerte bløtbunnsområder har dybder på minst 1 meter ved normal vannstand.  

9. Vårt tiltak vil på en skånsom måte plassere en SPUNT enhet ned i bunnen som vil lukke av ett 
område som umuliggjør «spredning». Vi mener vårt pilot prosjekt er banebrytende og søknad 
om tillatelse bør derfor prioriteres, da tiltaket kan skape presidens for mudring i fremtiden. 
Hvorfor skal ikke alle gjennomføre mudring – uten å forurense og ved å dokumentere lag for lag 
– hva som er fjernet og hva det inneholdt.  Vi ber om at tiltaket klassifiseres som ett vanlig 
midlertidig anleggstiltak som ikke krever tillatelse etter forurensningsloven.  Jfr. vedlegg 3. 
Godkjent peling for etablering av brygge på Ørsnes – Utførende NORDOCKS AS 

10. NORDOCKS AS eller andre godkjente sjøentreprenører vil som utførende sjøentreprenør 
gjennomføre tiltaket og vi bekrefter at tiltaket ikke vil føre til oppvirvling av masser. Vi bestrider 
at «alle tiltak -uten unntak medfører forurensning» slik Miljødirektoratet skriver i vedlegg 4.  

11. Vi mener det er riktig at Statsforvalteren gir tillatelse til tiltak som ikke forurenser og gir 
tiltakshaver anledning til å bevise dette.  Det vises her særskilt til at Forskningsrådet i brev av 
5.5.2021 har godkjent vårt prosjekt under SkatteFUNN ordningen. Vedlegg 14.  
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Vi vedlegger følgende dokumenter:  
 
Vedlegg 1. Statsforvalteren brev av 23.08.2021 
Vedlegg 2. Vurdering sedimentkvalitet Ørsnes Brygge med analyserapport fra COWI 
Vedlegg 3. Nordocks Redegjørelse for Natur og Miljøforhold Ørsnes 
Vedlegg 4. MD Veileder for håndtering av sediment Tiltaksløsninger 
 
Det vises her særskilt til Miljødirektoratets veileder for sedimenter – kapittel 3: 
 
Tiltaksløsninger 
Tiltak med andre formål enn opprydding, som for eksempel utfylling eller å øke seilingdyp, kan 
både legge føringer for og begrense valgmulighetene av tiltaksløsninger. Det bør likevel søkes å 
benytte den teknologien som gir minst miljøbelastning. Tiltak i sjøbunnen vil uten unntak medføre 
at det i tiltaksperioden virvles opp sediment som utgjør en forurensningsfare. Som hovedregel bør 
den tiltaksløsningen som gir minst fare for oppvirvling velges. 
 
Vi mener at denne veilederen ble skrevet før de ble kjent med vår nye patentsøkte metode. 
Det vil fremkomme at vår metode er den mest skånsomme. 
 
Vedlegg 5. Faktaark 500.000 kvm med bløtbunnsområde Ekenessundet vade og andefugl 
Vedlegg 6. Faktaark - 50.000 kvm bløtbunnsområde Presterød kilen vadefugler ( Ramsar site list )  
Vedlegg 7. Fluktavstand for fugler 
Vedlegg 8. Ramsar - viktig for trekkende vadefugler 
Vedlegg 9. Ramsar lokasjoner i Norge. Kun 1 i Vestfold = Presterød området. 
Vedlegg 10. Fiske interesser Yggrasil kart. 
Vedlegg 11. Feilmargin på kart - 50 meter unøyaktig 
Vedlegg 12. Behov for mudring 250kvm 
Vedlegg 13. Siltgardiner for sikkerhets skyld. 
Vedlegg 14. Godkjent prosjekt ny metode for mudring Forskningsrådet. 
Vedlegg 15. Statsforvalteren om peling datert 12.4.2021 
Vedlegg 16. Formell søknad etter søknadsmal fra Statsforvalteren.  
 
Vi ber om at Statsforvalteren gir oss en betinget godkjennelse. Betinget av 
godkjennelse fra Departementet i vår klagesak overfor Kystverket.  
Tiltaket har ingen forurensningsmessige ulemper, tvert imot bidrar pilotprosjektet til å 
fremskaffe kunnskap om hvordan mudring kan skje på en mer miljøvennlig måte. 
Fordelene med dette håper vi vil bli tillagt vekt i din vurdering.  
Vi ber om å få presentere FLEXISPUNT prosjektet for Statsforvalter Per Arne Olsen  
 
Søker / Tiltakshaver: 
 
 
_______________________________ 
Stein Alvern, Daglig leder  
Oslo Syd Utvikling AS, Org. nr. 817 746 802, Torødveien 116, 3135 Torød  


