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Endring av vedtak om tillatelse til mudring i sjø i forbindelse med legging 
av sjøledning ved Båtstø i Frogn kommune 

COWI AS har på vegne av Båtstø Vel søkt om endring av tillatelse etter forurensningsloven i 
sammenheng med mudringsarbeider ved Båtstø i Frogn kommune. Søknaden omfatter 
utvidelse av arbeidsperioden for mudring i sjø til tidligst 01.06.2020.  
 
Fylkesmannen i Oslo og Viken har ferdigbehandlet søknaden fra Båtstø Vel, og gir endret 
tillatelse etter forurensningsloven til mudring i sjø ved Båtstø i Frogn kommune. Utvidelsen 
gjelder i perioden 15.05-31.05.2020. Mudringsforbudet endres derfor til å omfatte periodene 
15.02-30.04 og 01.06-15.09.  
 
Den endrede tillatelsen med tilhørende vilkår følger vedlagt.  
 
Fylkesmannen varsler i tillegg at Båtstø Vel skal betale kr. 6 700,- for endring av tillatelsen. 
Frist for å gi uttalelse til det varslede vedtaket er 24. januar 2020. 
 
Vedtaket om endring av tillatelse kan påklages av berørte parter eller andre med rettslig 
klageinteresse innen 3 uker.  
 
Vi viser til søknad i epost mottatt 18.12.2019 om endring av tillatelse etter forurensningsloven til 
mudring i sjø.   
 

Bakgrunn 
Båtstø Vel planlegger å etablere en ny vannledning med en lengde på ca. 3000 m fra 
Vindfangerbukta i sør til Båtstø i nord. I forbindelse med legging av denne er det behov for å mudre 
en grøft på ca. 35 m med omtrentlig 1 m3 per lengdemeter for å grave ned deler av vannledningen 
der den føres i land ved Båtstø. Formålet med tiltaket er å knytte 200 hytter ved Båtstø til offentlig 
vannforsyning. Det dypeste vannpartiet i mudringsområdet er ca. 2 m ved middelvannstand. 
Sjøbunnen innenfor mudringsområdet heller relativt slakt fra ca. 0-3 m.  
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Fylkesmannen vedtok tillatelse etter forurensningsloven til mudring i sjø ved Båtstø (gbnr. 59/198) i 
Frogn kommune den 18.12.2019. Tillatelsen omfatter mudring av inntil 40 m3 sjøbunn innenfor et 
areal på 35 m2, ned til -1 m.  
 
Tiltakshaver har opplyst om at oppgravde masser i klasse III og dårligere skal leveres til godkjent 
mottak på land. Dersom det oppstår uheldige miljøvirkninger som ikke er forutsatt i foreliggende 
risikovurdering, skal arbeidet stanse opp umiddelbart og årsaken til de uheldige miljøvirkningene 
kartlegges. Fylkesmannen har i den opprinnelige tillatelsen stilt vilkår om etablering av 
partikkelsperre i ytterkant av tiltaksområdet. Det er også stilt vilkår om at mudringen skal 
gjennomføres mest mulig skånsomt under rolige strøm- og vindforhold for å begrense spredningen 
av partikler i mest mulig grad.  
 
Tillatelsen er gyldig frem til 15.05.2021. I tillatelsen har Fylkesmannen stilt vilkår om at 
mudringsarbeidene ikke skal foregå i perioden 15.02-30.04 av hensyn til torskens gytetid, samt i 
perioden 15.05-15.09 av samfunnsmessige hensyn. I epost datert 18.12.2019 søker COWI AS på 
vegne av Båtstø Vel om en utvidelse av mudringsperioden fra 15.05.2020 til 01.06.2020 og lenger 
dersom det er mulig.  
 

Høring 
Fylkesmannen har ikke sendt søknaden om endring av gjeldende tillatelse på høring, da vedtaket 
om omgjøring av eksisterende tillatelse er av mindre miljømessig betydning, jf. 
forurensningsforskriften § 36-9 andre ledd, bokstav b. 
 

Fylkesmannens vurdering  

Den nye vannledningen vil knytte rundt 200 hytter ved Båtstø til Frogn kommune sin offentlige 
vannforsyning. Den offentlige vannforsyningen vil gi en sikker og god drikkevannsforsyning til et 
stort hytteområde. På bakgrunn av tiltakets samfunnsmessige betydning, samt de avbøtende 
tiltakene det er satt vilkår om i tillatelsen, vurderer Fylkesmannen at det er akseptabelt å utvide 
mudringsperioden fra 15.05-31.05.2020, slik at det totale mudringsforbudet blir perioden 01.02-
30.04 og perioden 01.06-15.09.  
 

Vedtak om endring av tillatelse 
Fylkesmannen gir Båtstø Vel endret tillatelse til mudring i sjø ved Båtstø (gbnr. 59/198) i Frogn 
kommune. Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 18 punkt 5.  
 
Vi viser til endring av vilkår i vedlagt tillatelse.  
 

Varsel om gebyr 
Fylkesmannen er pålagt å ta gebyr for endring av tillatelse etter forurensningsloven, jf. 
forurensningsforskriften § 39-3. Vi varsler derfor følgende vedtak: Båtstø Vel skal betale kr. 6 700,- i 
gebyr for endring av tillatelsen. Dette tilsvarer gebyrsats 9 i forurensningsforskriften § 39-4. 
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Eventuelle kommentarer til varselet om fastsettelse av gebyrsats sendes Fylkesmannen innen 2 uker 
etter at dette brevet er mottatt, jf. forvaltningsloven § 16. 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse 
innen 3 uker fra underretning om vedtak er kommet fram, eller fra vedkommende fikk eller burde 
skaffet seg kjennskap til vedtaket. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de 
endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør 
nevnes. Klagen skal sendes til Fylkesmannen. 
 
En eventuell klage fører ikke automatisk til at gjennomføringen av vedtaket utsettes. Fylkesmannen 
eller Miljødirektoratet kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal 
gjennomføres før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjørelsen av spørsmålet om 
gjennomføring kan ikke påklages. Ved klage på valg av gebyrsats skal tilsendt faktura betales til 
fristen. Miljødirektoratet vil refundere eventuelt overskytende beløp dersom klagen imøtekommes. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Hilde Sundt Skålevåg (e.f.) 
seksjonssjef 

  
 
Nina Cathrine Knudtzon 
rådgiver 
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