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Oversender tillatelse til mudring i sjøen ved. gnr/bnr 30/88 og 30/836 i Myrakilen på 
Skåtøy i Kragerø 
 
Viser til e-post fra Cato Dippner datert 29.11.18 som på vegne av Eli B og Geirr Dippner søker om 
mudring i sjøen ved. gnr/bnr 30/88 og 30/836 i Myrakilen på Skåtøy i Kragerø. Viser også til 
tillatelse til mudring i sjøen ved. gnr/bnr 30/88 og 30/836 i Myrakilen på Skåtøy i Kragerø datert 
19.11.15 samt til annen korrespondanse i saken.  
 

Fylkesmannen har behandlet søknaden om mudring etter forskrift om begrensning av forurensning 
(forurensningsforskriften) kapittel 22 om mudring og dumping og har lagt til grunn prinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 8-12. Fylkesmannen har fattet følgende vedtak: 
 
I medhold av forurensningsforskriften kapittel 22 om mudring og dumping § 22-6, gir 
Fylkesmannen i Telemark tillatelse til mudring av inntil 600 m3 masser i sjø på et areal på til 
sammen ca. 600 m2 ved gnr./bnr. 30/88 og 30/836 i Myrakilen på Skåtøy i Kragerø kommune. 
Massene skal tas på land. 
 
Tillatelse til mudring i sjøen ved. gnr/bnr 30/88 og 30/836 i Myrakilen på Skåtøy i Kragerø som ble 
gitt 19.11.15 var gyldig til 19.11.17, men er ikke benyttet. Det søkes nå om å utføre en mindre 
omfattende mudring på deler av de samme arealene som var omfattet av den tidligere tillatelsen. 
Utover at omfanget av mudringen er redusert fra 1 600 m3 til 600 m3 og arealene som blir berørt er 
redusert fra 3 200 m2 til 600 m2 er forholdene de samme som ved behandlingen i 2015. 
Fylkesmannen har derfor ikke funnet det nødvendig å gjennom føre en ny høring av saken.  
 

Tillatelsen er gitt på samme vilkår som i 2015. Det er kun omfanget av mudringen som er endret og 
henvisninger til kart mottatt i forbindelse med ny søknad. 
 
Behandling etter annet lovverk 
 
Fylkesmannen vil påpeke at dette kun er en tillatelse til mudring etter forurensningsforskriften. 
Tiltakshaver er selv ansvarlig for å avklare eventuelle privatrettslige forhold og sørge for at tiltaket 
ikke kommer i strid med annen offentlig lovgivning for eksempel havne- og farvannsloven og 
bygningslovgivningen. Deponering av muddermasser på land kan være søknads-/meldepliktig etter 
plan- og bygningsloven, og dette må avklares med bygningsmyndighetene i kommunen. Tillatelsen 
regulerer ikke privatrettslige forhold. 
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Side 2 

Erstatning 
 
Hvis eventuell deponering av muddermasser på land likevel skulle gi skade på f.eks. brønner, 
landbruksarealer, skog etc. så viser vi til kapittel 8 om erstatning for forurensningsskade i lov om 
vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 
  
Vedtak om saksbehandlingsgebyr 
 
Viser til varsel om gebyr i e-post av 29.11.17, jf. krav i forskrift om begrensning av forurensning 
(forurensningsforskriften) § 39-4, gebyr for arbeid med fastsettelse av nye tillatelser.  
Fylkesmannen har vedtatt et på gebyr kr. 5 300,- for saksbehandlingen. Miljødirektoratet vil 
ettersende faktura med innbetalingsblankett. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. 
 
Klageadgang 
 
Vedtaket, herunder plassering i gebyrklasse, kan påklages av sakens parter eller andre med rettslig 
klageinteresse til Miljødirektoratet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning om avgjørelsen er 
kommet til vedkommende part. Ved kunngjøring gjelder fristen fra kunngjøringsdato. Klagen bør 
begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til 
Fylkesmannen. Klagen gis ikke oppsettende virkning og det fastsatte gebyret må derfor betales i 
samsvar med ovenstående. Hvis Miljødirektoratet imøtekommer klagen vil det overskytende beløp 
bli refundert. 
 
Kunngjøring 
 
Tillatelsen vil bli kunngjort på Fylkesmannens hjemmeside. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Ingvar Oland Guri Ravn 
underdirektør i miljøvernavdelingen senioringeniør 
 
Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift 
 
 
 
Vedlegg: Tillatelse til mudring i sjøen ved. gnr/bnr 30/88 og 30/836 i Myrakilen på  

Skåtøy i Kragerø 
 
 
Kopi til: 
Cato Dippner    
Norsk Maritimt Museum Bygdøynesveien 37 0286 OSLO 
Kragerø kommune Pb. 128 3791 KRAGERØ 
Fiskeridirektoratet Region Sør Pb. 185 5804 BERGEN 
Eli Bråtmyr Dippner Skåtøyveien 183 3780 SKÅTØY 
Kragerø Havnevesen KF Torvgata 1 3770 KRAGERØ 


