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Høring - revidert søknad om tillatelse til mudring ved fellesbrygge i 
Evjesund og dumping av massene ved Midtre Sletter – Rygge og Råde 
kommuner 

Evjesund Bryggelag ved Lars Havrevold søker om revidert tillatelse etter forurensningsloven 
til mudring ved Evjesund i Rygge kommune, samt dumping av muddermassene ved Midtre 
Sletter i Råde kommune. 
 
Før Fylkesmannen fatter vedtak i saken ber vi berørte parter om eventuell uttalelse til 
søknaden. Søknaden om tillatelse sendes med dette på høring til aktuelle høringsinstanser 
for at saken skal bli tilstrekkelig belyst før Fylkesmannen fatter vedtak i saken. 
Ettersom saken, men i et større omfang, har vært behandlet tidligere vil høringen nå være 
begrenset.  
 
Søknaden er tilgjengelig på Fylkesmannen i Oslo og Viken sine hjemmesider under høringer. 
 
Frist for å sende uttalelser til søknaden er 24.04.2019.  
 
Fylkesmannen i Oslo og Viken viser til epost fra Evjesund Bryggelag v/ Lars Havrevold datert 
02.12.2019 der søkes om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved fellesbryggen Evjesund 
syd i Rygge kommune. Muddermassene skal dumpes ved Midtre Sletter i Råde kommune. 
 
Bakgrunn 
Evjesund Bryggelag fikk opprinnelig et avslag på sin søknad om mudring av 650 m3 masser ved 
fellesbrygge i Evjesund i Rygge kommune. Søker påklagde avgjørelsen til Fylkesmannen og 
fremskaffet samtidig ny dokumentasjon gjort på bakgrunn av et ønske om redusert mudring. Søker 
trakk klagen 24.03.2020 og ber om at Fylkesmannen i stedet skal ta saken til ny behandling basert på 
de nye opplysningene som nå foreligger av klagen innsendt 02.12.2019. 
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Sammendrag av søknaden 
Evjesund Bryggelag v/Lars Havrevold om 
mudring ved fellesbrygge/ småbåthavn i 
Evjesund syd på gbnr, 35/1, Rygge kommune, 
samt dumping av muddermassene ved Midtre 
Sletter i Råde kommune.  
 
Landheving og nedslamming har ført til at den 
innerste delen av brygga ligger på bunnen ved 
lavvann. 
Det søkes nå om et redusert inngrep. Det 
ønskes å mudre 40 m3 innenfor 220 m2.  
 
Mudringen vil starte fra 0 og ende opp med en 
utdypning på omtrent 35 cm helt innerst ved 
land, det vil si at det er ved den innerste 2/3 av 
brygga det skal mudres, se figur 1. 
 
Det skal benyttes lekter med gravemaskin for å gjennomføre mudringen. En taubåt skal slepe 
massene til dumpingplassen i sjø, Midtre Sletter i Råde kommune.  
 
Det er gjennomført prøvetaking av sedimentene i tiltaksområdet, og analysen viser at sedimentene 
tilsvarer tilstandsklasse II (god tilstand) for de målte parameterne.  
 
Massene ønskes fortsatt dumpet ved Midtre Sletter i Råde kommune. Dette fremkommer ikke av 
den nye søknaden, men er avklart med søker i epost av 02.04.2020. 
 
Forhåndsvarsling / høring 
I samsvar med forurensningsforskriften § 36-7, sender vi søknaden på høring til de berørte offentlige 
organer og myndigheter, organisasjoner som ivaretar allmenne interesser som vedtaket angår, samt 
andre som kan bli særlig berørt. Dette for at saken skal bli tilstrekkelig belyst før Fylkesmannen 
fatter vedtak i saken. 
 
Ettersom saken har vært hørt tidligere blir det kortere høringsfrist for dette tiltaket, og søknaden 
sendes i denne omgang til de høringspartene som uttalte seg forrige gang, samt kommunene.  
 
Forventninger til høringsuttalelsene 
Fylkesmannen oppfordrer høringsinstansene til å komme med begrunnede synspunkter på om 
tillatelse skal gis eller ikke, eventuelt med konkrete forslag til avbøtende tiltak og 
vilkår. Dersom høringsinstansen er kjent med forhold som ikke er tilstrekkelig opplyst i 
søknaden, ønsker vi informasjon om det. 
 
Deler av høringsuttalelser kan bli sitert i vedtaket om tillatelse skal gis eller ikke. Dersom uttalelsene 
er omfattende, er det en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.  
 
Arealbruk reguleres gjennom plan- og bygningsloven der kommunen er forvaltningsmyndighet. 
Uttalelser knyttet til kommunens/statens vedtatte arealdisponeringer (arealplan, reguleringsplan og 
eventuell dispensasjon fra reguleringsplan) vektlegger vi derfor ikke i vår vurdering. 
 
Høringsfrist 

Figur 1: Området hvor det søkes om å mudre. Bildet er 
hentet fra vedlagt rapport (Wergeland Krog, O.M. & Båtvik, 
J.I. 2019. Evjesund, Rygge. Kartlegging av marint 
naturmangfold og konsekvensvurdering av mudringstiltak. 
Wergeland Krog Naturkart Rapport 2019-15: 12 s. + 1 
vedlegg).
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Eventuelle uttalelser til søknaden sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken innen 24.04.2019 
Uttalelser sendes skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller per post til Fylkesmannen i 
Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss.  
Merk uttalelsen med saksnummer: 2019/22329.  
 
Søknaden er lagt ut på Fylkesmannen i Oslo og Viken sine hjemmesider. Gå inn på 
https://www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/horinger/.  
 
Informasjon om videre saksgang  
Etter at høringsinnspillene har kommet inn til Fylkesmannen vil de bli forelagt søker til uttalelse før 
Fylkesmannen fatter vedtak i saken. 
 
 
Med hilsen 
 
Hilde Sundt Skålevåg 
seksjonssjef 

  
 
Hedvig Sterri 
rådgiver 

 
Klima- og miljøvernavdelingen 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Kopi til: 
Evjesund bryggelag v/Lars Havrevold    

 
 
Mottakerliste: 
Rygge kommune Larkollveien 9 1570 DILLING 
NJFF Østfold    
Fiskeridirektoratet, region sør Postboks 185 sentrum 5804 BERGEN 
Råde kommune Skråtorpveien 2A 1640 RÅDE 
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