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Klage til Miljødirektoratet på vedtak om tillatelse til tildekking av forurenset sjøbunn i Moss havn

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

Arbeidsgruppen ”Stopp planen om utvidelse av Moss havn” klager herved over denne tillatelsen 
som vi mener er gitt på feil forutsetninger.

Vi vil som første punkt hevde at søknaden overhode ikke burde ha vært vurdert slik den foreligger, 
siden Moss Havn har søkt om å tildekke sjøbunnen som et miljøtiltak. Dette mens alle, - også Moss 
Kommune og fylkesmannens egen saksbehandler er klar over at dette ikke dreier seg om et 
miljøtiltak, men et tiltak for å lage fundament til en utvidelse av Moss Havn. En prosess drevet av 
«det er nå tilgang på gratis stein». Vi vil hevde at dette vil bidra til å føre allmenheten bak lyset og  
undergrave hele institusjonen med denne type søknader hvis en skal akseptere at søkere med 
vitende vilje «seiler under falskt flagg». Vi vil derfor hevde at det bør gis avslag og at søker må få 
beskjed om følgende, - ved en eventuell ny søknad må den gjelde: Søknad om å fylle ut 400 dekar i 
Værlebukta med stein med de miljømessige følger dette vil ha.

Som andre punkt vil vi hevde at søknaden må avslås om man likevel hevder at dette er et 
miljøtiltak. Dette ut ifra et miljømessig ståsted. Vi begrunner dette med de erfaringer som er gjort  
ved en lignende utfylling av Oslo Havn der det er et faktum at dumping av stein med lektere ikke 
har ført til noen tildekking, men tvert imot en spredning av sterkt kreftfremkallende miljøgifter.  
Dette fordi de virvles opp fra sjøbunnen. Vi etterlyser en dokumentasjon fra søker på at slik 
spredning prosessmessig skal forhindres. Vi vil samtidig hevde at den eneste måten dette kunne ha 
vært dokumentert på er hvis en valgte en sikker metode med etablering av stålspunt utenfor et 
begrenset område innenfor gjeldende reguleringsplan og et stranddeponi der miljøgiftene tas ut av 
sirkulasjon, – ref. Harstad havn.

For det tredje er massene som er tenkt benyttet for en eventuell tildekking ikke i henhold til kravene 
Miljødirektoratet stiller i TA-2143/2005 – «Veiledende testprogram for masser til bruk for 
tildekking av forurensede sedimenter». I følge søknaden fra Moss havn / Rambøll består 
bunnsedimentene i tiltaksområdet for det meste av siltig sand og sandig silt. For denne type 
forurenset sjøbunn anbefaler nevnte veileder silt eller sand som egnet materiale for tildekking 
(tabell 4 på side 21 i veilederen). Det kan være aktuelt med et grovere lag på toppen for å hindre 
erosjon, etter at det først er lagt ut et lag med silt / sand. Videre er Fylkesmannen gjort kjent med 
(muntlig av medlemmer i arbeidsgruppen) at aktuelle masser som er tenkt benyttet inneholder en 
andel alunskifer. Vi kan ikke se at tillatelsen fra Fylkesmannen foreskriver nødvendige tiltak for å 
sikre rene masser. Både i søknaden og i Fylkesmannens svar på tidligere innsendt høringssvar fra 
medlemmer i arbeidsgruppen (som begge er skrevet av Rambøll, noe vi i seg selv finner 
kritikkverdig) blir det fremsatt påstander som mangler faglig dokumentasjon, som bl.a. følgende 
hentet fra punkt 9.2 – «Avbøtende tiltak» i søknaden: «Det tilstrebes å legge ut de fineste 
fraksjonene av fyllmassene først. En slik utlegging vil redusere risikoen for spredning fra 
sedimentene. Det legges en voll av masser rundt området først for å hindre partikkelflukt ved videre 
utfylling innenfor vollen». Dersom sprengstein med variert kornstørrelse med gradering fra grov 
sand og oppover mot blokker slippes fra overflaten på 10 – 20 meters dyp, enten med splittlekter 
eller med gravemaskin, vil blokkene nå bunnen først. Forurenset materiale vil presses ut og virvles 
opp før de fineste fraksjonene når bunnen. «Vollen» som er beskrevet savner også faglig fundament, 
og i tillegg skjærer vollen rett gjennom det mest forurensede området i nord, der tilstanden utenfor 
vollen heller ikke er kartlagt. Her vil forurensning spres fra tiltaksområdet og utover til et område 
som utsettes for propellerosjon fra fergetrafikken, noe som vil føre til ytterligere spredning.



For det fjerde mener vi at søknad skulle ha vært avslått fordi steinfyllingen går langt utenfor 
gjeldende reguleringsplan. Vi mener at en ikke skal tillate et tiltak som ikke kan sies å være noe  
annet enn å etablere et fundament for en framtidig havneutvidelse når denne langt overskrider 
gjeldende reguleringsplan. Vi mener igjen at dette undergraver hele systemet og respekten for 
kommunens egen planer og planprosesser hvis en skal kunne levere en «skinnsøknad» om et 
miljøtiltak og på dette grunnlag få tillatelse til å fylle ut 370 dekar mer enn det som er planlagt som 
havneutvidelse i reguleringsplan.

Klagen må få oppsettende virkning siden konsekvensene blir alvorlige om prosessen starter og 
klagen blir tatt til følge.
Med hilsen for arbeidsgruppen
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På vegne av «Stopp planen om utvidelse av Moss havn», har arbeidsgruppe forfattet denne klagen 
og vedlagt følger oversikt over deltakerne i arbeidsgruppen som alle undertegner klagen.


