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Det vises til fylkesmannens vedtak i ovennevnte sak datert 30. oktober 2014, refnr. 2014/3189.461.5 

OMA.

Kallum og Kleberget vel klager over at tillatelsen gis med delvis begrunnelse i kommende tiltak i 

området før reguleringsplanen for dette området er utarbeidet, og subsidiært over at tiltaket vil 

tildekke områder med ålegras.

Etter vår mening skulle fylkesmannen ha avslått (eventuelt utsatt) å behandle søknaden om 

tildekking av et område, som går langt utenfor gjeldende reguleringsplan. Vår begrunnelse for dette 

er, ut over det rent reguleringsmessige, at området utenfor det regulerte område for havn ikke er 

forurenset i en slik grad at det er behov for tiltak. Vi ønsker, at vedtaket omgjøres, slik at tildekkingen 

kun skjer innenfor det området, som omfattes av gjeldende reguleringsplan. Sagt på en annen måte 

så ønsker vi, at tildekking av forurenset sjøbunn skjer der hvor forurensningen er, og det er stort sett 

innenfor det området, som allerede er regulert til havneformål.

Subsidiært klager Kallum og Kleberget vel over at fylkesmannen tillater, at to lokaliteter med 

ålegrassamfunn tillates tildekket, for å hindre at forurensede sedimenter skal bli spredt. 

Ålegrasengene ligger lokalisert i områder, som kun i liten grad er forurenset. Vi ønsker subsidiært, at 

tillatelsen kun gis for de områdene, som ligger i god avstand fra ålegrasengene, og det vil langt på vei 

si, at tillatelsen kun gis for området, som allerede er regulert for havneformål.

Oppsummert klager vi over, at tillatelsen til å tildekke forurenset sjøbunn i Moss havn er gitt for et 

område, som går langt utenfor Moss havn, og som omfatter områder med ålegras. Vi ønsker at 

tillatelsen endres, slik at den kun omfatter det området, som er regulert for havnevirksomhet.
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