
Fra: Per Johan Askim[pjaskim@me.com]
Dato: 12. jan 2019 15:22:29
Til: Martinsen, Ole
Tittel: Søknad om vedlikehold av tidl. mudret område i Evjesund, Rygge Kommune.

 

1. Generell informasjon:

a) Søker   Navn: Per Johan Askim (Thomas Lind / Kine Sørbøe)
Adresse: Stangerholmen 9, 1560 Larkollen

          Fakturaadresse: Nedre Toppenhaug 22, 1353 Bærums Verk
  Telefon: 9204 4760
  E-post: pjaskim@me.com

  Ansvarlig entreprenør Sjøtjenester AS eller Viken Sjøtjeneste AS

 b) Søknaden gjelder   Mudring 

       Dumping i sjø          

c.     Lokalisering av mudringen:

Kommune: Rygge
Områdenavn: Evjesund, helt syd
Gnr. Bnr.: 35/72, 35/73 og 35/74

 Kart er vedlagt med tiltaket inntegnet: se vedlegg i egen epost

Søknaden skal vedlegges kart i målestokk 1:50.000 (oversikt) og 1:1000 med inntegnet areal (lengde
og bredde) på området som skal mudres og/eller området der masser skal dumpes, samt eventuelle
prøvetakingssteder.

2.    Beskrivelse av tiltaket

Kart

a.  Kart og tidligere dokumenter fra 2005 sendes i egen epost idag. Tiltaket gjelder kun
vedlikehold av en mudret renne inntil 3 private brygger. Etter 14 år har bunnen blitt grunnere, og
vedlikehold er påkrevet

b. 

c. Angi dybde på mudringsstedet/utfyllingsstedet: 1 -1,5 meter, 

b)  Formål med tiltaket : Vedlikehold.

 Vedlikeholdsmudring X   Mudret 1. gang: Ca 1965 og i 2005

 1.gangsmudring

 Privat brygge/båtplass

 Fellesbrygge/småbåthavn

 Infrastruktur/kaier/havner  



 Annet (forklar)    

c)  Angi mengde som skal mudres/dumpes i m³ og bunnareal som blir berørt (anslå eventuell
usikkerhet) i m²: ca 500 kubikkmeter

d. Angi bunnareal i m²som blir berørt av mudringen: 1000 kvm

e. Hvor dypt ned i sjøbunnen skal det evt mudres: Vedlikehold og opprensing, i gjennomsnitt
beregner vi å øke dybden 0,5 meter.

f. Angi mudringsmetode eller beskrivelse av tiltaket:  Gravemaskin på lekter. Mudderet fraktes i
lekter til anvist dumpefelt i Oslofjorden.

g. Hvordan skal mudderet disponeres: Dumpes via lekter til godkjent dumpefelt i Oslofjorden.

 Deponering i strandkantdeponi:   

 Dumping i sjø:  X      

 Godkjent avfallsdeponi:  X    Hvilket: Ved Sletter
Deponering lokalt på lannd

Annet (beskriv) 

h) Hvilke eiendommer som antas å bli berørt av mudringen/dumpingen:

Eier: Gnr.: Bnr.:

Thomas Lind 35 74

Per Johan Askim 35 73

Kine Sørbøe 35 72

Dersom mudringen/dumpingen går inn på annen persons eiendom må søknaden vedlegges skriftlig
godkjenning: Ikke aktuelt 

3.      Naturforhold

a)
Beskrivelse av bunnforhold : Sand / mudder / leire
Sedimentenes antatte innhold (cirka):

Sand 0 %                  Grus 0 %                       Leire 90 % 

Silt 0 %                    Skjellsand. 0 %              Annet Mudder 10  %
 
Beskriv: Bunne består kun av mudder og leire. 

b)
Har mudringen innvirkning på:    Ja       Nei



c)
Sårbare naturtyper
Hvor langt er det til forekomst av ålegras: 1500 m, helt nord i Evjesund. Vi skal kun utføre vedlikehold
helt syd i Evjesund.
Hvor langt er det til vassdrag med oppgang av laks/sjøørett: 5000 m / Årefjorden

                                                                       Ja.                 Nei

a)  friluftsinteresser X nei

b. kommersielt fiske og sportsfiske X nei

c. gyte- og oppvekstområder for fisk X nei

d. områder av spesiell biologisk
betydning

X nei

e) kjente kulturminner   X nei

Hvor langt er det til større bløtbunnsområder: Helt nord i Evjesund ca 1500 m .
Er det registrert opplysninger om lokaliteten  i Naturbasen ? Vet ikke.

4.   Opplysninger om mulig fare for forurensning

Ja  Nei

  a)  Finnes det forurensningskilder i umiddelbar nærhet?  Nei 

       Er det grunn til å tro at mudderet kan være forurenset? Nei

Beskriv: Leire og mudder uten tidligere bebyggelese eller tidligere  forurensningkilder i nærheten. 

Mudderet er analysert tidligere, jfr. prøver som er sendt inn av Robert Lind da vi utførte vedlikeholds-
mudring i 2005, ca 1995 og 1965. Dette dreier seg kun om vedlikehold.

b)  Analyseparametre: Viser til tidligere analyser som har vært helt uten forurensing av tungmetaller
eller andre giftstoffer, jfr. At det aldri har vært bebyggele eller industri i strandområdet. Mudringen
gjelder kun vedlikehold av tidligere mudret renne inn til 3 brygger tilhørende 3 fritidseiendommer som
ble bebygget ca 1962.

    
  
 

Antall prøvesteder: 
NB! Resultatene av analysene skal vedlegges søknaden og ikke ettersendes.
Prøvestedene skal vises på vedlagt kart.

5.     Behandling av andre myndigheter

a. Søknad om mudring er vurdert og eventuelt behandlet etter annet    

     lovverk i kommunen den (dato) ___________.  
   (Søknaden vil ikke bli ferdig behandlet hos fylkesmannen før den er vurdert    
     og godkjent i kommunen) 

        b)  Er tiltaket i samsvar med gjeldende planverk i kommunen: Rygge Kommune har ingen



innsigelser / innvendinger.

c. Status og evt. kommunens vurdering vedlagt: Se epost fra Siw Gjøsund (ansatt i Byggesak /
Rygge Kommune), datert 11/1-2019, kl 1530,, sendt til FmosOMa@fylkesmannen.no

d. Behandling av kulturmyndighetene: Dette gjelder kun vedlikehold, jfr. epost fra Rygge Kommune.

Ytterligere opplysninger som er av betydning for saken sendes med som vedlegg til søknadsskjemaet. 

  Søker er kjent med at det skal betales gebyr for behandling av søknaden

Evjesund 12/1-2019.                                        Per Johan Askim (sign)
Sted og dato  Underskrift

Et eksemplar av søknaden sendes til:
                        Er sendt

 Fylkesmannen i Østfold, Postboks 325, 1502 Moss eller postmottak@fmos.no 
Norsk Sjøfartsmuseum, Bygdøynesveien 37, 0286 Oslo Nei: Dette er kun vedlikehold
 Fiskeridirektoratet Region Sør, Pb 185 Sentrum, 5804 Bergen (Nei / Vedlikehold)
 Til aktuelle kommuner: Ja  (Rygge Kommune har ingen innsigelse, jfr epost 11/1-2019)

Hilsen
Per Johan Askim 
Tlf.  920 44 760
pjaskim@me.com


