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Høring - søknad om sprengninger og arbeider i sjøbunn på Lindøysund på
Hovedøya og ved Gressholmen kro - Oslo kommune

Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten og Bymiljøetaten har søkt om tillatelse etter
forurensningsloven til å etablere HC-rampe på Lindøysund på Hovedøya, arbeider på
eksisterende brygge ved Gressholmen kro og sprengninger i sjøbunn ved begge lokalitetene, i
Oslo 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.
Søknaden er tilgjengelig på Fylkesmannen i Oslo og Viken sine hjemmesider under høringer.
Frist for å sende uttalelser til søknaden er 27.5.2019.
Vi viser til søknad fra Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten datert 9.11.2019 der det på vegne
av Vann- og avløpsetaten og Bymiljøetaten søkes om tillatelse til sprengninger i sjøbunn ved
Lindøysund på Hovedøya og ved Gressholmen kro. Vi viser også til søknad fra Multiconsult datert
17.1.2019 der det på vegne av Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten og Bymiljøetaten søkes om
tillatelse til å etablere HC-rampe på Lindøysund på Hovedøya og arbeider på eksisterende brygge
ved Gressholmen kro. Fylkesmannen mottok tilleggsinformasjon til søknadene den 12.12.2018,
13.2.2019 og 1.4.2019.
Sammendrag av søknaden
Oslo kommune, ved vann- og avløpsetaten og Bymiljøetaten, har tillatelse etter forurensningsloven
til mudring og graving i forurenset grunn i forbindelse med legging av vann- og avløpsledning i sjø på
strekningen fra Vippetangen til Hovedøya og Gressholmen, samt nedgraving av ledninger på land på
Hovedøya.
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I henhold til gjeldende mudre-tillatelse 2017.0818.T kan kommunen mudre inntil 1180 m3 (±342 m3)
sjøbunn innenfor et areal på 665 m2 ved Revierhavna på Hovedøya, Lindøysund på Hovedøya,
Gressholmen kro brygge og Gressholmen småbåthavn.
Det har under arbeidene vist seg at sjøbunnen ved ilandføringspunktene ved Lindøysund på
Hovedøya og ved Gressholmen Kro er så hard at det ikke er mulig å mudre for å grave ned
ledningene her. Kommunen søker derfor om tillatelse til å få sprenge sjøbunn for å kunne føre i land
vann- og avløpsledningene på disse stedene. De søker samtidig om å få etablere en HC-rampe på
Lindøysund, og om å få gjøre arbeider på eksisterende brygge ved gressholmen Kro.
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.
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
Eventuelle uttalelser til søknaden sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken innen 27.5.2019.
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: 2019/1804.
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 om tillatelse blir gitt og eventuelt på hvilke vilkår.
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Dokumentet er elektronisk godkjent

Ingeborg Nygard
overingeniør

Side: 3/3

Kopi til:
Oslo kommune, vann- og avløpsetaten
Oslo kommune, Bymiljøetaten

Mottakerliste:
Indre Oslofjord Fiskerlag
Samarbeidsrådet for biologisk mangfold
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus
(NOA)
Oslofjordens Friluftsråd
Fiskeridirektoratet
Multiconsult AS
Oslo kommune, plan- og bygningsetaten
Oslo kommune

Postboks 4704, Sofienberg
Postboks 636 Løren

0506
0507

OSLO
OSLO

Rådhusbrygge 4
Mariboes gate 8
Søndre Sandås, Sognsveien 231

0160
0183
0863

OSLO
OSLO
OSLO

Vaterlandsveien 23
Postboks 185 Sentrum
Postboks 265 Skøyen
Postboks 364 Sentrum
Rådhuset

3470
5804
0213
0102
0037

SLEMMESTAD
BERGEN
OSLO
OSLO
OSLO

