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Tilbakemelding - etablering av utsetningsrampe for småbåter - gbnr.
39/357 - Svelvik kommune
Vi viser til søknad om utfylling datert 25.09.2019, samt øvrig informasjon i saken.
Svelvik Motorbåtforening søker om å fylle ut i sjø for etablering av utsettingsrampe. Bakgrunnen for
utfyllingen er at det er behov for ny kran for utsetting og opptak av båter. Kranen krever rampe med
annen dimensjonering en den eksisterende rampen.

Tiltaket

Konstruksjonen vil bestå av en 5 meter bred og 30 meter rampe med helning 1:8 som vil strekke seg
ut i sjø. I henhold til snitt-tegning vedlagt søknaden vil rampen gå 13 meter ut i sjø fra nåværende
bryggekant.
Det søkes om å fylle ut inntil 40 m3 over et areal på 63m2 med knust fjell. Rampen skal plasseres
nord for og rett ved siden av eksisterende rampe, bestående av betongelementer som er planlagt
fjernet med kran. Utfyllingsarbeidet skal utføres med gravemaskin fra land. Det skal benyttes
fiberduk i hht. Norsk Standard, NS 3420-I4 som dekker sjøbunnen i hele tiltaksområdet før oppstart
av arbeidene.
Det opplyses om at arbeidene er planlagt gjennomført i perioden oktober 2019 – mars 2020

Lovgrunnlag

Utfylling i sjø som er eller kan være til skade eller ulempe for miljøet defineres som forurensing etter
forurensningsloven § 6. Dersom disse skadene eller ulempene er «nevneverdige», kreves særskilt
tillatelse til tiltaket etter forurensningsloven, jf. §§ 7 og 11. Fylkesmannen har vurdert omsøkt tiltak
etter naturmangfoldloven, vannforskriften og forurensningsloven.
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Fylkesmannens vurdering

I denne saken er det søkt om etablering av utsetningspampe som er et engangstiltak. For vurdering
av forurensingsgraden i tiltaksområde viser tiltakshaver til miljørapport for sedimentene i kanalen
mellom bysiden og Batteriøya, utarbeidet av Sweco Norge AS den 25 01.2019. Rapporten viser at
sedimentene med nærhet til tiltaksområdet har konsentrasjoner av TBT tilsvarende tilstandsklasse
IV (dårlig), og enkeltparametere av PAH i tilstandsklasse III (moderat). Iht. til veileder M-608 og TA2229.
Generelt sett er det alltid en viss fare for spredning av forurensning ved denne type tiltak. Utlegging
av fiberduk i forkant av utfyllingen anses imidlertid til å betydelig redusere forurensingspotensialet.
Fylkesmannen legger dette til grunn, sammenholdt med at det omsøkte tiltaket er begrenset i
varighet og omfang. Vi forutsetter at det benyttes knuste steinmasser til utfylling som omsøkt. Etter
vår vurdering er det lite sannsynlig at dette medfører slik fare for forurensing at det kreves særskilt
tillatelse etter forurensingsloven.
Det er registret bløtbunn av svært viktig verdi i tiltaksområdet (Naturbase, Miljødirektoratet).
Området består av båthavn, og basert på flyfoto anses området som allerede forringet. Etter vår
vurdering er kunnskapsgrunnlaget oppfylt, og vi anser det som lite sannsynlig at tiltaket vil føre til
langsiktige negative effekter på naturmiljøet i området.
Tiltaket er lokalisert i Drammensfjorden-ytre som er karakterisert som en beskyttet fjord «moderat»
økologisk tilstand, og «dårlig» kjemisk tilstand (Vann-Nett). Fylkesmannen anser det omsøkte tiltaket
som lite og kortvarig, og vi vurderer det som lite sannsynlig at arbeidene vil forringe
vannforekomsten eller medføre at områdets miljømål ikke nås.

Vi minner om at tiltakshaver er ansvarlig for å hindre at forurensing inntrer, iht. forurensingsloven
jf. § 7. Vi vil også gjøre oppmerksom på Miljødirektoratets faktaark M-1085/2018 (vedlagt) om plast i
utfyllingsmasser, dersom bruk av sprengstein som utfyllingsmasser er aktuelt.

Konklusjon

Basert på opplysninger i saken vurderer Fylkesmannen tiltaket til å være av et omfang som ikke
utgjør risiko for nevneverdig forurensningsmessige skade eller ulempe. Etablering av
utsetningsrampe kan derfor finne sted uten tillatelse etter forurensningsloven § 11.
Denne vurderingen forutsetter at tiltakene gjennomføres som beskrevet. Ved vesentlig avvik fra de
skisserte tiltakene, eller ved endring av metoder, skal Fylkesmannen kontaktes for ny vurdering.
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