
    FYLKESMANNEN I TELEMARK, miljøvernavdelingen 
 
Tillatelse til mudring etter forurensningsforskriften i sjøen ved gnr. 30 bnr. 88 
og 836 i Myrakilen på Skåtøy i Kragerø for Eli B. og Geirr Dippner 
 
Tillatelsen er gitt i medhold av forskrift om begrensning av forurensing (forurensningsforskriften) 
kapittel 22. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i tidligere søknad av 01.09.15 og 
opplysninger gitt i e-post av 29.11.18 samt opplysninger fremkommet under behandlingen av 
søknaden.  
 
Tillatelsen er gitt på vilkår og er gyldig i to år fra dags dato.  
Ansvarlig tiltakshaver må på forhånd avklare skriftlig med Fylkesmannen endringer den ønsker å 
foreta i forhold til opplysninger som ble gitt i søknaden eller under saksbehandlingen og som kan ha 
miljømessig betydning. 
 
 
Data om bedriften 
 

Ansvarlig søker: Eli B. og Geirr Dippner 
Lokalisering av anlegg: Myrakilen på Skåtøy 
Postadresse: 3780 Skåtøy 
Kommune-nr./kommune/fylke:  0815 / Kragerø / Telemark 
Gårds- og bruksnummer: 30/88 og 30/836 
UTM-koordinater, Ø/N: 599601 / 6523235 
 
Fylkesmannens referanser: 
 

Saksnummer.:  Tillatelsesnummer: Anleggsnummer: Risikoklasse: 
2015/3649 2015.0684.T 0815.0127.07 4 

Tillatelse gitt: Endringsnummer: Sist endret:  
19.11.15 1 11.12.18  

 
Underskrift: 
 

Ingvar Oland Guri Ravn 
underdirektør senioringeniør 

 

Dette tillatelsesdokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift. 
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Vilkår for tillatelsen 
 

1. Tillatelsen gjelder mudring av inntil 600 m3 masse i sjøen over et areal på ca. 600 m2 ved 
gnr./bnr. 30/88 og 30/836 på Skåtøy i Kragerø kommune. 
 

2. Mudringen skal foregå på en slik måte at oppvirvling og spredning av bunnmasser blir så 
liten som mulig. Mudringen skal foregå med graving med grabb fra lekter. Hvis dette av 
tekniske årsaker ikke lar seg gjøre kan det brukes sugemudring. Fylkesmannen skal varsles 
hvis sugemudring skal brukes og det skal legges fram dokumentasjon på at det ikke er mulig 
å mudre med grabb. 

 

3. Mudringen skal utføres slik det er beskrevet i tidligere søknad datert 01.09.15 og avgrenses 
slik det er beskrevet og vist på kart i e-post av 29.11.18. 

 

4. Massene skal tas på land. 
 

5. Mudringen skal skje innenfor perioden 01.10. - 29.02. 
 

6. Den som har fått tillatelsen er ansvarlig for å innhente nødvendig samtykke fra grunneiere    
      og andre rettighetshavere. 
 

7. Den som har fått tillatelsen er ansvarlig for at arbeidet skjer i henhold til de vilkår som er  
satt. 
 

 8. Den som har fått tillatelse plikter å la representanter for forurensningsmyndighetene  
eller Statens naturoppsyn inspisere arbeidet jf. § 50 i forurensningsloven. Tillatelse til 
mudring må medbringes ved utførelse av tiltaket. Kontroll av tillatelse er gebyrbelagt. 
 

      9. Fylkesmannen skal varsles muntlig når arbeidene settes i gang. 
 

    10. Etter avsluttet arbeid skal det rapporteres skriftlig tilbake til Fylkesmannen innen 6 uker.  
Det skal rapporteres om total mengde som er mudret og det mudrede arealet skal vises i kart 
med nøyaktig angivelse av plassering og areal. 
 

    11.  Dersom Fylkesmannen finner det nødvendig skal innehaver av tillatelsen sette i verk andre    
tiltak. Utgifter til eventuelt nødvendige undersøkelser skal dekkes av innehaveren av 
tillatelsen. 

 
 
Begrunnelse 
 
Søknad: 
Søknaden gjelder mudring ved private brygger. Mudringsbehovet var i den opprinnelige søknaden 
angitt til ca. 1 600 m3 og over et areal på til sammen ca. 3 200 m2, men er i søknad om endring 
redusert til 600 m3 over et areal på ca. 600 m2. Utover dette ser det ikke gjort endringer i forhold til 
opprinnelig søknad og tillatelsen som ble gitt i 2015. Det skal mudres ned til ca. 1 m i sedimentet. 
Det opplyses i søknaden at arbeidet skal utføres ved graving fra lekter eller alternativt sugemudring. 
Massene skal tas på land. Det oppgis i søknaden at massene skal benyttes til planering av plen på 
gnr./bnr. 30/836 og 30/888 samt til avretting av plen på gnr./bnr. 30/411. Fylkesmannen behandler 
søknad om mudring etter forurensningsforskriftens kapittel 22 og legger til grunn prinsippene i 
naturmangfoldlovens §§ 8-12 
 
Forurensning: 
Massene som skal mudres oppgis til å bestå av 10% sand, 10% skjellsand, 60% leire og 20% annet. 
Forurensningsforskriften legger opp til at innholdet av forurensende stoffer skal måles og legges til 
grunn ved behandling av søknad om mudring. Analyser av sjøbunnen var ikke vedlagt søknaden.  
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Fylkesmannen har imidlertid ikke grunn til å tro at massene er vesentlig forurenset eller at tiltaket 
vil medføre vesentlig fare for spredning av forurensning da området ikke er direkte berørt av 
industri og omfanget av mudringen er begrenset. Fylkesmannen kan derfor akseptere at det ikke 
er gjennomført analyser av massene. 
  

Mudringen vil kunne føre til midlertidig oppvirvling og spredning av sedimentene, men da tiltaket 
er begrenset og vil være av kort varighet kan mudring uten spesielle spredningshindrende tiltak 
likevel aksepteres. 
  

Muddermassene skal tas på land. I følge søknaden skal massene brukes til avretting av arealer 
(plen) på nærliggende områder. Fylkesmannen vil påpeke at muddermasser er næringsavfall jf. 
forurensningslovens § 27 første og tredje ledd. Muddermasser kan derfor ikke disponeres fritt, men 
må leveres til godkjent avfallsanlegg eller de kan nyttiggjøres som erstatning av andre masser f.eks. 
til godkjent planering av arealer ol. Alternativt kan det søkes Miljødirektoratet om tillatelse til 
annen disponering. Fylkesmannen anser den oppgitte bruken av massene som nyttegjøring av 
muddermassene til et bestemt formål. Etter Fylkesmannens vurdering er ikke muddermassene 
forurenset og kan derfor så lenge de nyttiggjøres til et bestemt formål, deponeres på land uten 
ytterligere behandling etter forurensningsloven. 
 

Deponering på land må likevel skje på en slik måte at det ikke er fare for at muddermassene siger 
tilbake til sjøen ved f.eks. nedbør, høyvann etc. Deponering i strandsonen på gnr. bnr. 30/836 vil 
etter vår vurdering medføre fare for at massene vaskes tilbake til sjøen og det tillates derfor ikke 
deponering av masser her. 
 

Søker må selv avklare om bruken av massene på land krever behandling etter annet lovverk f.eks. 
plan- og bygningsloven og eventuelle privatrettslige forhold knyttet til mudring og deponering av 
massene. 
 

Biologisk mangfold: 
Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) har kartlagt naturtyper i Telemark. Det 
aktuelle området er en del av lokaliteten Bråtøy Ø som er registrert som et lokalt viktig 
«Bløtbunnsområde i strandsonen». Fylkesmannen anser at krav til kunnskapsgrunnlag slik det er 
nedfelt i naturmangfoldlovens § 8 er oppfylt med den nevnte kartleggingen. 
 

Den omsøkte mudringen skal foregå ved lovlig oppsatte private brygger ved boligeiendommer og 
kommunen stiller seg positiv til mudringen. Da tiltaket er forholdsvis lite og massene som skal 
mudres sannsynligvis ikke er forurensede kan tiltaket aksepteres selv om det registrerte 
bløtbunnsområdet blir noe berørt. Det må også påregnes oppvirvling og noe spredning av 
sedimenter mens tiltaket pågår.  
 

Det tillates vanligvis mudring i perioden 15.09.-15.05. Av hensyn til naturmiljøet og gyteperioden 
om våren er perioden det tillates å mudre kortet inn til 01.10.- 29.02. 
 
Konklusjon 
 
Formålet med mudringen er å øke seilingsdybden ved lovlig oppsatte private brygger. Da endringen 
av tillatelsen innebærer at tiltaket er vesentlig redusert er det ikke gjennomført ny høring. 
Kommunen var positive til mudringen. Det kom ikke inn andre vesentlige innvendinger til 
søknaden i forbindelse med høringen i 2015. Fiskeridirektoratet ba om at det ble gjort en vurdering 
av om det er nødvendig med en så omfattende mudring. I den endrede tillatelsen er mengden som 
skal mudres og arealet som blir berørt vesentlig redusert. I tillegg ønsket Fiskeridirektoratet av 
hensyn til gyteperioden, at det kun ble gitt tillatelse til mudring i perioden oktober til februar. Dette 
er det tatt hensyn til i vilkårene i tillatelsen og det tillates derfor kun mudring i perioden 01.11. til 
28.02.  
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Det har kommet innvendinger til den planlagte deponeringen av massene på land. Fylkesmannen 
har ovenfor redegjort for hvilke regler som gjelder ved deponering av massene på land og vi 
forutsetter at tiltakshaver forholder seg til disse reglene. Viser eller til våre kommentarer til 
høringsuttalelsene i oversendelsesbrevet av 19.11.15 til tillatelsen som ble gitt i 2015.  
 

Det er Fylkesmannens vurdering at under forutsetning av at tiltaket utføres i tråd med de vilkår som 
er satt, så vil ikke tiltaket medføre vesentlig fare for forurensning og det gis derfor tillatelse til den 
omsøkte mudringen. 


