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Melding om mottatt søknad - mudring ved Øketangen Bryggeforening 
(gbnr. 1129/3) i Sarpsborg kommune - og dumping ved Midtre Sletter i 
Råde kommune 

 
Fylkesmannen i Oslo og Viken viser til brev fra Øketangen Bryggeforening datert 6.3.2019 der søkes 
om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved fellesbryggen Øketangen Bryggeforening i 
Sarpsborg kommune og dumping av muddermassene ved Midtre Sletter i Råde kommune. 
 
Fylkesmannen har gjennomgått søknadsdokumentene og ser at vi mangler informasjon om 
prøvetaking og analyser av sedimentene/muddermassene det ønskes å dumpe ved Midtre Sletter. Vi 
ser at søknaden opplyser om at det ikke er nødvendig med prøvetaking, ettersom det ikke er kjente 
forurensningskilder i området. Fylkesmannen tillater ikke dumping av masser i sjø uten 
dokumentasjon på at massene ikke inneholder forurensning.  
Dersom det ikke tas sedimentanalyser må muddermassene ved en eventuell tillatelse leveres til 
godkjent mottak på land, i stedet for dumping i sjø ved Midtre Sletter. 
 
Tiltaksområdet ligger i randsonen av et bløtbunnsområde i strandsonen registrert som viktig (Id i 
Naturbase: BM00072246). Det fremgår ikke av søknaden hvilke avbøtende tiltak som planlegges for 
å begrense negative virkninger på bløtbunnsområdet som følge av mudringen. 
 
Fylkesmannen leser søknaden som at det planlegges å mudre ned til 1,5 - 2 meter under havnivå i 
hele mudringsområdet. Vi ber om en bekreftelse på om dette stemmer. 
 
Når Fylkesmannen har mottatt etterspurt dokumentasjon, vil søknaden deretter sendes på høring. 
Normal saksbehandlingstid for denne type søknad er 3-4 måneder.  
 
Varsel om gebyrsats for saksbehandling 
Søker skal betale gebyr for vår behandling av søknaden (jf. forurensningsforskriften § 39-3). Ut fra 
opplysningene som er gitt i søknaden, har vi foreløpig plassert saken i gebyrsats 6, jf. § 39–4. 
Saksbehandlingsgebyret i sats 6 er kr 32 800. Grunnlaget for valg av gebyrsats er forventet 
ressursbruk hos Fylkesmannen i forbindelse med behandling av søknaden. Vi gjør oppmerksom på 
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at vi kan endre gebyrsats, dersom saksbehandlingen medfører en annen ressursbruk enn forventet. 
Vi fatter endelig vedtak om gebyrsats og ettersender faktura når saken er ferdigbehandlet.  
 
Merknader til varselet 
Eventuelle kommentarer til varselet om fastsettelse av gebyrsats må sendes til Fylkesmannen innen 
2 uker etter at dette brevet er mottatt, jf. forvaltningsloven § 16. 
 
 
Med hilsen 
 
Hilde Sundt Skålevåg (e.f) 
seksjonssjef 

  
 
Hedvig Sterri 
rådgiver 
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