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Klage på vedtak ref.nr: 2014/3189.5.0MA

Fylkesmannen har i ovennevnte sak gitt tillatelse til tildekking av sjøbunn utenfor Moss med formål
å forhindre spredning av miljøgifter. Miljøpartiet de Grønne vil påklage denne tillatelsen da vi
mener den er gitt på feil grunnlag og med manglende forundersøkelser.

Tiltaket gir ingen miljøgevinst og de beskrevne tiltak om igjenfylling utgjør isteden en ny trussel for
ytterligere spredning av miljøgiftene på sjøbunnen. l tillegg er de beskrevne gratis-massene
antagelig delvis urene masser med fare for innhold av bla alunskifer som utgjør en betydelig
mlljøtrussel. Forundersøkelsene som tiltaket referere til er i tillegg foretatt sør for Moss - det er
ikke foretatt undersøkelser av tilsvarende forhold fra Moss fergehavn og nordover,
hvor det er og har vært industri og hvor en faktisk kan forvente opphopning av miljøgifter.

Miljøpartiet de Grønne i Mossog Rygge mener at Fylkesmannen har gitt denne tillatelsen på feil
grunnlag.
- Området som søkes tildekket er utfra miljøhensyn feil definert.
- Formålet med tildekkingen er ikke miljøhensyn.

Konsekvensene av gjennomføringen av tiltaket er:
- Spredning av miljøgifter
- Varig ødeleggelse av fiskegrunner og rekreasjonsområder

Det antas derfor å være en annen agenda for ønsket om denne betydelige igjenfyllingen utenfor
Moss stasjon og havn og vi viser til Moss Avis 21.11.14 side 18 hvor også representanter fra Moss
Høyre, Arbeiderpartiet, Venstre og KrF er tydelige på at de ikke ønsker noen storstilt utvidelse av
containeraktiviteten i Moss Havn men legger opp til en flott sjøfrontutvikling av byen.

En igjenfylling av havnen vil eventuelt kunne benyttes som fremtidig nytt tomteareal og byggegrunn
som verken gavner åpning av byen mot sjøen eller miljøet. Dette er en helt annen sak enn
miljøhensyn og tillatelsen til igjenfylling bes trukket. Vi ber også Fylkesmannen initiere reell
kartlegging av bunnforholdene nord for Moss fergehavn for avdekning av miljøgifter etter en
årrekke med industrivirksomhet.
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