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Søker:  Arne Rød & Co as P.b. 1513, Kilen 3206 SANDEFJORD 219/117 

 

Utvalg Saksnummer 

Hovedutvalg for kommunalteknikk 801/18 

 
 

Gbnr 219/117 - Dalsveien  - Vedtak om rammetillatelse for 
mudring 
 
 
Adresse Gårdsnr Bruksnr Festenr. Seksjonsnr. 

Dalsveien  219 117   
Ansvarlig søker Tiltakshaver 

Arne Rød & Co as 
P.b. 1513, Kilen 
3206 SANDEFJORD 

Einar Staff 
Boks 2543, Solli 
0202 OSLO 

 
Tiltakets art Tiltakets størrelse 

Mudring. 80 m3 

 
Tillatelsen omfatter 
I medhold av plan- og bygningslovens § 21-4 godkjennes søknad om rammetillatelse.  
Godkjenningen refererer seg til situasjonsplan mottatt 24.01.2018. 
 
Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. 
Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. 
 
 
 
Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven.  
 
Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden.  
 
Rammetillatelsen gis på følgende vilkår:  
 
1. Før igangsettingstillatelse etter plan- og bygningsloven kan gis må det innhentes mudringstillatelse  

etter forurensningsloven behandlet av Fylkesmannen i Vestfold. 
 
 



  Side 2  

Tiltaket tillates for øvrig ikke igangsatt før fullstendig søknad om igangsettingstillatelse er innsendt, 
undergitt nødvendig kontroll og godkjent av kommuneutviklingssjefen. Søknaden må inneholde 
fullstendig gjennomgang av ovenstående rammevilkår med dokumentasjon av hvordan de er innfridd. 

 
 
Kommuneutviklingssjefen behandler denne sak på vegne av rådmannen etter myndighet tildelt av 
kommunestyret. 
 
Vedtak om rammetillatelse har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato. Er byggearbeidene ikke satt i gang innen 
3 år faller tillatelsen bort. Ønskes tiltaket endret i forhold til rammene for dette vedtak, må endringene 
være godkjent av kommuneutviklingssjefen før de kan gjennomføres.  
 
Avgjørelsen kan bli omgjort som følge av klage eller annen overprøving. Bygningsmyndigheten er ikke 
ansvarlig for tap tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.  Tiltak som iverksettes før klagefristen er 
ute eller evt. klage eller overprøving er avgjort, skjer for tiltakshavers egen risiko. 
 
Tillatelsen er gitt iht. plan- og bygningslovgivningen og gir ikke uten videre rett til å bygge i forhold til 
annen lovgivning eller private rettsforhold.  
 
Ansvar og kontroll: 
Følgende foretak har erklært ansvarsrett i denne sak: 
 

 
Foretak 

 
S* 

 
Funksjon/Fagområde     

 
TK** 

Arne Rød & CO AS Ja SØK – ansvarlig søker 
PRO – prosjektering 
UTF – mudring  

1 
2 
2 

 
* S = ansvarsområdet dekket av sentral godkjenning, **TK = tiltaksklasse 
 
Generelt 
Avvik skal registreres i gjennomføringsplanen, dokumenteres og rettes.  Dersom avviket er vesentlig, 
eller dersom det ikke rettes tilfredsstillende, skal forholdet rapporteres til kommunen. 
 
Ansvarlig søker er ansvarlig for at innsendt gjennomføringsplan inneholder oversikt over 
ansvarsområder inndelt i godkjenningsområder og etter tiltaksklasser, kontrollområder, ansvarlige 
foretak og gjennomføring av oppgavene. 
 
Søknaden: 
Det søkes om mudring av ca. 80 m3 (40 m2 ned til 2 meters dybde) innerst på sørsiden av fellesbryggen 
på gbnr. 219/117 i Dalsveien. Det er tidligere mudret rundt bryggen. 
 
Mudringen vil foregå fra lekter med gravemaskin. Det vil benyttes siltgardin for å unngå spredning av 
masser. Massene fraktes og dumpes ved Beinskjæra i Sandefjord. 
 
Plangrunnlag: 
Eiendommen er uregulert og inngår i område avsatt til småbåthavn i kommunedelplankartet for Tjøme 
vedtatt 31.01.2018. Søknaden behandles etter kommunplanens arealdel med bestemmelser og 
retningslinjer for Færder kommune, vedtatt 31.01.2018. Mudringen er i samsvar med formålet. 
 
 



  Side 3  

Andre myndigheter: 
Søknaden er behandlet etter havne- og farvannsloven i sak 298/18 den 17.04.2018. 
 
Søknaden må i tillegg være behandlet etter forurensningsloven før kommunen kan gi 
igangsettingstillatelse for tiltaket. Det er Fylkesmannen i Vestfold som behandler søknader etter 
forurensningsloven. 
 
Miljø- og grunnforhold: 
Det vises til naturmangfoldloven (nml) §7 der det fremgår at prinsippene i samme lov §§8 til 12 skal 
legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Nml §8 sier at beslutningstaker 
skal bygge på vitenskaplig kunnskap når det treffes beslutninger som kan påvirke naturmangfoldet. 
Dette gjelder i utgangspunktet kunnskap som allerede er tilgjengelig.  
 
Det er ikke registrert utvalgte eller andre viktige naturtyper, prioriterte arter eller rødlistearter i det 
aktuelle området jf naturbase og artsdatabankens artkart. Dermed er det heller ikke påvist mulige 
effekter av tiltaket på naturmangfold. Kravet i §8 er dermed oppfylt og det anses ikke som nødvendig 
med en vurdering knyttet til nml §§9-12. Tiltaket berører ikke registrerte natur- eller kulturverdier. 
 
Graving: 
Gravemeldingstjenesten (Geomatikk telefon 09146) kan kontaktes for å avklare om det er 
strøm-, telefon-, fiber- eller andre kabler og ledninger som kan komme i konflikt med tiltaket. 
Gravetillatelse må være gitt av grunneier. 
 
Klageadgang: 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Vestfold. Eventuell klage over vedtaket må framsettes skriftlig 
for kommunen innen 3 uker etter mottakelsesdato.  
 
Søksmål eller erstatningskrav kan ikke reises uten at klageadgangen er benyttet, jfr. forvaltningslovens § 
27b.                                       
 
Gebyr: 
Saksbehandlingsfristen er oversittet med mer enn 4 uker. Gebyret bortfaller i sin helhet. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Carina Merete Iversen 
Byggesaksbehandler 
 
 
Vedlegg 
Klageopplysningsskjema  
 

 
Kopi til: 
Einar Staff Boks 2543, Solli 0202 OSLO 
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