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Klage på vedtak om utfylling i Moss havn oversendes Miljødirektoratet for 
endelig avgjørelse

Kallum og Kleberget vel, Arbeidsgruppen stopp planene om utvidelse av Moss havn, 
partiet Rødt og Miljøpartiet de Grønne klager over Fylkesmannens vedtak om å tillate 
utfylling i sjø. Klagerne anfører i hovedsak at tillatelse ikke skulle vært gitt før 
reguleringsplan er ferdigbehandlet, at tiltaket vil medføre spredning av forurensninger 
og true ålegrasenger i området.

Fylkesmannen finner ikke at klagene gir grunnlag for å endre vedtaket vesentlig, men vi 
anbefaler at det utformes et nytt vilkår om at det skal utarbeides et testprogram for 
løpende dokumentasjon av massenes renhet og egnethet. 

Når vi avveier konsekvensene av det omsøkte tiltaket oppimot konsekvenser av å utsette 
tillatelsen, har Fylkesmannen kommet til at klagene ikke bør gis oppsettende virkning.

Klagene oversendes til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse.

Fylkesmannens vedtak 30.10.2014 om tillatelse etter forurensningsloven for utfylling i sjø og 
tildekking av forurenset sjøbunn er påklaget av Kallum og Kleberget vel, Arbeidsgruppen
Stopp planen om utvidelse av Moss havn, Partiet Rødt og Miljøpartiet de grønne (MDG).

Alle klager er rettidige og Fylkesmannen har kommet til at alle klagerne har rettslig 
klageinteresse. 

Politiske partiers interesser forutsetts ivaretatt gjennom normale politiske prosesser. Partier 
skal ikke oppnå politisk omkamp gjennom klage. Politiske partier vil likevel ha rettslig 
klageinteresser i saker der de ikke har vært representert eller på temaer som ikke har vært 
gjenstand for politisk behandling. Miljø- teknikk- og samferdselsutvalget (det faste 
planutvalget) behandlet Moss kommunes uttalelse i saken. MDG er ikke representert i 
utvalget. Partiet Rødt er representert i utvalget, men klagen gjelder primært Fylkesmannens 
skjønnsutøvelse i forurensningsspørsmålet, dvs. en problemstilling av faglig og ikke politisk 
karakter.

Vi har gått gjennom klagene og ikke funnet grunnlag for å endre vedtaket vesentlig. Klagene 
sendes derfor til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse. 
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Sakens dokumenter
De mest sentrale dokumenter i saken er listet nedenfor. Full utskrift av alle dokumenter i 
saken er vedlagt.

- søknad, datert 22.04.2014
- høringsuttalelse fra Kallum og Kleberget vel, datert 15.08.2014
- høringsuttalelse fra Mereffekt AS, datert 22.08.2014
- høringsuttalelse fra Partiet Rødt, datert 22.08.2014
- høringsuttalelse fra Fiskeridirektoratet, datert 25.08.2014
- høringsuttalelse fra Moss kommune, datert 23.09.2014
- søkers kommentarer til høringsuttalelsene, datert 17.10.2014
- Fylkesmannens vedtak, datert 30.11.2014
- klage fra Kallum og Kleberget vel, datert 13.11.2014
- klage fra Arbeidsgruppen Stopp planen om utvidelse av Moss havn, datert 17.11.2014 

presisert 23.11.2014.
- klage fra Partiet Rødt, datert 12.11.2014 
- klage fra Miljøpartiet de grønne, datert 21.11.2014
- merknader til klagene fra Moss havn, datert 15.12.2014

Vedtaket
Vedtaket gjelder tillatelse til utfylling i sjø og tildekking av forurenset sjøbunn i Værla 
utenfor Moss havn. Bakgrunnen for tiltaket er ønske om å utnytte overskuddsmasser fra 
utvidelsene i Bekkelaget renseanlegg til å fundamentere en planlagt utvidelse av Moss havn. 
Tillatelse etter forurensingsloven er påkrevd. Forurensingsforskriften kapittel 22 setter 
generelt forbud mot dumping i sjø. Utfyllingen kommer også i berøring med forurensede 
sedimenter slik at det er risiko for forurensing til områder utenfor tiltaksområdet som følge av 
oppvirvling og avdrift av finstoff i utfyllingsmaterialene. Innenfor tiltaksområdet er det en 
lokal ålegrasforekomst som vil bli overdekket. Utenfor tiltaksområdet men i influensområdet 
for partikkelspredningen er det ålegrasforekomster av nasjonal verdi. 

Det er satt vilkår for tillatelsen for å minimere risikoen for uakseptable virkninger.

Klagene

Kallum og Kleberget vel
Velet ønsker at tillatelsen endres, slik at den kun omfatter området som er regulert for 
havnevirksomhet. Fylkesmannen skulle ha avslått (eventuelt utsatt) å behandle søknaden om 
tildekking av et område, som går langt utenfor gjeldende reguleringsplan. 

Det regulerte området for havn er ikke forurenset i en slik grad at det er behov for tiltak. Det 
skulle ikke blitt gitt tillatelse som medfører at to lokaliteter med ålegrassamfunn blir tildekket. 
Ålegrasengene ligger lokalisert i områder utenfor det som er regulert til havnevirksomhet og 
som kun i liten grad er forurenset. 

Arbeidsgruppen Stopp planen om utvidelse av Moss havn
Tillatelsen er gitt på feil forutsetninger. Moss Havn har søkt om å tildekke sjøbunnen som et 
miljøtiltak. Alle er klar over at dette ikke er et miljøtiltak, men et fundament til en utvidelse 
av Moss Havn. Søknad skulle ha vært avslått fordi steinfyllingen går langt utenfor
gjeldende reguleringsplan og er 370 dekar større enn planlagt havneutvidelse. 

Arbeidsgruppen mener den valgte utfyllingsmetoden er uforsvarlig. Steinblokkene vil nå 
bunnen først. Forurenset materiale vil presses ut og virvles opp før de fineste fraksjonene når 
bunnen. De mener «vollen» som er beskrevet savner et faglig fundament og påpeker at denne 
vil skjære gjennom det mest forurensede området i nord. Arbeidsgruppen viser til erfaringer 
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fra Oslo Havn / Malmøykalven, der dumping av tildekkingsmasser med lektere har ført til 
spredning av sterkt kreftfremkallende miljøgifter. Gruppen mener den eneste sikre metoden er 
deponi bak stålspunt, der miljøgiftene tas ut av sirkulasjon. 

Klager kan ikke se at tillatelsen fra Fylkesmannen foreskriver rene tildekkingsmasser. Tenkte 
masser er ikke egnet. Det vises til TA-2143/2005 - Veiledende testprogram for masser til bruk 
for tildekking av forurensede sedimenter. Veilederen anbefaler tildekking med sand og silt for 
den typen bunnforhold som er i Moss Havn. Grovere lag på toppen for å hindre erosjon.

Arbeidsgruppen anmoder om at klagen gis oppsettende virkning.

Partiet Rødt
Rødt hevder rettslig klageinteresse i saken. Rødt er et lokalt politisk parti med særlig 
engasjement i miljøsaker og ber om å bli vurdert på linje med interesseorganisasjoner som 
velforeninger og miljøorganisasjoner. Slike organisasjoner har rettslig klageinteresser i saker 
som angår deres formål og oppgaver. 

Rødt hevder at Fylkesmannens vurderinger er uriktige og utilstrekkelige. Saken kan ikke være 
godt nok opplyst etter forurensingsforskriften § 22-6 annet ledd siden det kun er foretatt 
grunnundersøkelser på et begrenset område av det arealet som skal fylles ut. Massene som 
skal dumpes er grovere masser enn hensiktsmessig jf TA-2143. Klager påstår at 
Fylkesmannen skal ha vektlagt at søker tilstreber å dumpe finere masser først. Det hevdes 
imidlertid at det ikke er realistisk å håndtere massene på denne måten. Rødt stiller også 
spørsmål til massenes renhet. Det er alunskifer i Ekebergåsen slik at massene innebærer stor 
forurensningsrisiko. Rødt mener at dersom giftige masser skal tildekkes, må det skje ved 
fullstendig innkapsling gjennom innmuring. Det å dumpe steinmasser over slike forurensede 
masser innebærer ikke noen akseptabel tildekking.

De mener saken kan skape negativ presedens fordi det gis tillatelse til å dumpe 
overskuddsmasse med et sviktende miljøargument og samtidig åpenbart legge til rette for 
senere oppfylling/utvidelse av eiendom.

Rødt anmoder om at klagen gis oppsettende virkning.

Miljøpartiet de Grønne Moss & Rygge
Det vil normalt ta mer enn en dag fra et vedtak blir fattet til parter med klageinteresse får 
kjennskap til det. Klagen fra MDG ansees derfor som rettidig. 

Klager mener tillatelsen er gitt på feil grunnlag da det ikke dreier seg om et miljøtiltak. De 
mener tiltaket ikke gir noen miljøgevinst men utgjør en betydelig miljøtrussel på grunn av 
fare for oppvirvling, at det kan bli brukt forurensende masser med innhold av alunskifer i 
oppfyllingen samt at utfyllingen vil dekke en fiskegrunne. Det mangler undersøkelser i deler 
av utfyllingsområdet samt at det mangler undersøkelser av et antatt mer forurenset område 
nord for utfyllingsområdet.

De Grønne ber om at tillatelsen trekkes og at Moss havn pålegges å kartlegge miljøgifter nord 
for utfyllingsområdet.
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Søkers merknader til klagen
Klagen er forelagt Moss Havn som understreker at utfyllingen vil tjene et miljøformål 
uavhengig av om planmyndigheten senere tillater eller ikke tillater videre oppfylling og 
innvinning av nytt land. Videre vektlegger Moss havn at det vil få store praktiske 
konsekvenser med økte kostnader dersom klagene gis oppsettende virkning. 

Fylkesmannens vurdering av om klagene bør gis oppsettende virkning
Normalt vil irreversible naturinngrep av denne størrelsen gi grunn til å gi klagene oppsettende 
virkning på grunnlag av føre-var-prinsippet. 

En utsettelse av tillatelsen kan føre til at Moss havn mister muligheten til å motta masser slik 
at prosjektet blir vesentlig dyrere eller må utsettes i flere år i påvente av nye masser. Det kan 
også oppstå vesentlige problemer og økte kostnader for pågående prosjekt ved Bekkelaget 
renseanlegg, dersom tiltenkt avsetning av overskuddsmasser derfra faller bort.  

Som det fremgår nedenfor mener Fylkesmannen at klagene ikke bør tas til følge. Når vi 
avveier konsekvensene av det omsøkte tiltaket oppimot konsekvenser av å utsette tillatelsen, 
har Fylkesmannen kommet til at klagene ikke bør gis oppsettende virkning. 

Av hensyn til de klagende parters interesser anmoder vi Miljødirektoratet om å ta klagene til 
behandling snarest mulig.

Fylkesmannens vurdering av klagene
Nedenfor følger vår vurdering av de ulike klagepunktene. 

Tiltakets egentlige formål og forholdet til plan- og bygningsloven
Det anføres at Fylkesmannen har gitt tillatelsen på feil premisser, da det dreier seg om en 
utfyllingssak og ikke et miljøtiltak.

Fylkesmannen i Østfold har behandlet saken som rett forurensningsmyndighet for utfylling i 
sjø og vassdrag og som forurensningsmyndighet etter forurensningsforskriften kapittel 22. 

Søkers motiver er beskrevet i søknaden og er klarlagt og kjent før vedtak ble fattet. 
Problemstillingen er offentlig debattert, også før kommunens uttalelse i saken. Emnet er 
videre belyst gjennom høringsuttalelsene og søkers merknader til disse.

Forurensingsloven skal brukes samordnet med plan- og bygningsloven (§ 2 nr. 2) og hvis 
tiltaket kan være i strid med endelige planer etter plan- og bygningsloven, skal tillatelse bare 
gis etter samtykke fra planmyndigheten (§ 11 fjerde ledd). I tråd med dette uttaler 
Fylkesmannen i vedtaket at det er uheldig at endelige planer ikke foreligger. Når vi likevel 
velger å gi tillatelse, er dette etter å ha mottatt positiv uttalelse fra det faste planutvalget i 
Moss kommune. Utfylling opp til kote -8 innebærer ikke at dagens bruk av arealene hindres. 
Eventuell videre oppfylling for innvinning av nytt land skal ikke skje før endelige planer 
foreligger. 

Tiltaksområdets avgrensning
Det anføres at utfyllingsområdet er vesentlig større enn nødvendig og går langt utover det som 
er av kjente forurensninger. Samtidig vil sannsynlig forurensing nord for tiltaksområdet ikke 
bli dekket til.

Tildekking nord for tiltaksområdet vil komme i konflikt med dagens bruk av områdene på 
grunn av behov for å opprettholde seilingsdyp og adkomst til kai. Det vil være naturlig å se 
eventuelle tiltak i dette området i sammenheng med en eventuell videre utfylling dersom det 
blir resultatet av pågående planprosess.
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Det vil være nødvendig å fylle ut et vesentlig større areal enn de 100 daa utvidet landareal 
som skal behandles gjennom ovennevnte reguleringsplan. Det er pågående setninger i 
grunnen ved dagens Moss havn og kartlagt kiler av løsere masser i grunnen innenfor 
tiltaksområdet. Utfyllingen i Værla vil fungere som motvekt og stabilisere sjøbunnen slik at 
underliggende masser ikke presses opp. For å unngå risiko for utglidning må fyllingsfoten 
være slak, og den må bygges opp fra tilstrekkelige dybder. Fylkesmannen legger for øvrig til 
grunn at tiltaksområdet er avgrenset slik at man oppnår størst mulig samlet nytte av de 
massene som mottas. 

Kunnskap om forurensningstilstanden i utfyllingsområdet og behovet for tildekking
Forurensningstilstanden i utfyllingsområdet er undersøkt med prøvetakning i 22 stasjoner. Det 
er utført en strategisk prøvetaking ut fra en antatt forurensingsgradient fra land og utover.  
Undersøkelsen viser at forurensingen er flekkvis fordelt i undersøkelsesområdet og 
underbygger antakelsen om at det er en forurensingsgradient med tiltakende 
forurensingsnivåer inn mot land. Den fordelingen av forurensning som er kartlagt innebærer 
at det er sannsynlig at det forekommer både mer og mindre forurenset sediment innenfor hver 
stasjon, men også at sannsynligheten for såkalte hot-spots er høyest nær land og i nord.

Ved oppvirvling og spredning av sediment vil det skje en omblanding slik at de sedimenter 
som spres ut av området vil være forurenset tilsvarende gjennomsnittet i tiltaksområdet. 
Prøvetaking i 22 stasjoner vurderes som tilstrekkelig til å beregne dette gjennomsnittet. 
Risikovurderingene som ligger til grunn for søknaden tar utgangspunkt i gjennomsnitts-
verdier. Avgrensingen av undersøkelsesområdet og den sannsynliggjorte gradienten tilsier 
derfor at risikovurderingen er konservativ sammenliknet med forurensningsfaren som oppstår 
som følge av tiltaket. 

Vi gjør oppmerksom på at kart i søknadens figur 2 gir et forenklet bilde av situasjonen da 
symbolbruken her ikke viser giftigheten av tjærestoffer som enkeltkomponenter, men kun 
som sum-PAH16. Tar man hensyn til giftigheten av enkeltkomponentene vil flertallet av de 
prøvetatte stasjonene klassifiseres som forurenset tilsvarende tilstandsklasse IV.
Risikovurderinger som ligger til grunn for søknaden og tillatelsen baserer seg på 
enkeltkomponentenes giftighet. 
  
Det er et nasjonalt mål å begrense utslipp og spredning av prioriterte helse- og miljøskadelige 
stoffer mest mulig. Det er i tråd med gjeldende strategier for opprydning i tidligere tiders 
forurensinger, å utnytte de muligheter for tiltak som følger av en planlagt utbygging. 

Hensynet til ålegrasenger
Ålegras er ikke en truet art i seg selv, men ålegrasenger utgjør en viktig naturtype for en rekke 
andre arter og er viktige som oppvekstområder for fisk. De senere årene er hensynet til denne 
naturtypen vektlagt sterkt i saker om mudring, dumping og utfylling i sjø. Målet er å unngå 
tiltak som kan føre til oppdeling av store sammenhengende ålegrasenger av regional og 
nasjonal betydning eller inngrep som påvirker strømningsforhold på en måte som fører til 
erosjon av bløtbunnen der ålegraset vokser.

Utfyllingen ved Moss havn vil dekke over to lokaliteter med ålegras, disse er på henholdsvis 
0,5 og 2,5 daa og er ikke regnet som nasjonalt eller regionalt viktige. Den begrensede 
utbredelsen i området og lokaliseringen tilsier at forekomsten ikke er av stor verdi for 
naturmangfoldet. 

Vest for utfyllingsområdet er det en større ålegraseng på ca 45 daa som er regnet som 
nasjonalt viktig. Avstanden til fyllingsfoten er om lag 550 meter. Denne engen vil bli påvirket 
på grunn av oppvirvling av sjøbunn og sedimentasjon av mineralsk finstoff fra 
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utfyllingsmaterialene. Ålegras er robust for påvirkning av mineralsk finstoff og tåler langt 
større nedslamming enn det som kan oppstå ved dette tiltaket. Ålegras er følsom for 
lysmangel og blakking av vannet i vekstsesongen kan svekke forekomsten og i verste fall føre 
til redusert voksedyp. Det er satt vilkår i tillatelsen om at utfylling ikke skal skje i perioden 
15. mai – 15. september. Dermed vil vannet i en stor del av veksesongen ikke være blakket. 
Dette vil ivareta hensynet til omkringliggende ålegrasenger.

Fylkesmannen ønsker å legge til at utfylling i perioden 15. mai – 15. september også ville 
komme i konflikt med en rekke frilufts- og brukerinteresser . Strendene nær tiltaksområdet er
viktige badestrender for byens befolkning og Værla er mye brukt til vannsport, herunder 
arrangerer Moss Seilforening regelmessig større cuper, samlinger og mesterskap som trekker 
til seg deltakere fra hele Sør-Norge og våre naboland.

Den planlagte gjennomføringsmetoden
Den foreslåtte løsningen med dumping av sprengstein vil medføre større oppvirvling enn 
dersom man først legger ut ren sand. Isolert sett ville det bli minst fare for spredning av 
miljøgifter ved først å deponere sand. Fylkesmannen har likevel kommet til at vi kan tillate 
dumping uten slikt sandlag først. Bakgrunnen for dette er at sjøbunnen på stedet ikke er mer
forurenset enn den er og en konkret vurdering av spredningspotensialet i prosjektet sett 
oppimot pågående spredning som følge av naturlig erosjon og propelloppvirvling. 
Fylkesmannen vil også peke på at ren sand ikke er noen ubegrenset ressurs og at produksjon 
og transport av ren sand medfører naturinngrep og utslipp av støy og støv. 

Den planlagte tildekkingens viktigste funksjon vil være å hindre fremtidig erosjon. Det er 
utfyllingsmaterialenes egenskaper for å stabilisere og erosjonssikre sjøbunnen som er 
vektlagt. Søker oppgir at de om mulig vil dumpe finere masser først. Fylkesmannen har ikke 
lagt vekt på dette. Hvis det dukker opp muligheter for å prioritere laster med høy andel 
finstoff tidlig i prosjektet vil det likevel være en fordel.Derfor er søkers ambisjon om dette 
gjentatt i saksbeskrivelsen i vårt vedtak. 

Søker beskriver en gjennomføringsmåte der det deponeres fra ytterkant og innover og slik at 
det dannes en voll i ytterkant. Selv om en slik måte å løse tildekkingen på ikke er beskrevet i 
veileder om tiltak i forurenset sjøbunn, kan ikke klager gis medhold i at løsningen mangler 
faglig forankring. Tiltaket er beskrevet og vurdert av kompetente miljøfaglige rådgivere. 
Vollen vil bremse vannstrømning langs bunnen og medvirke til at en større andel av 
oppvirvlet sediment avsettes igjen innenfor tiltaksområdet. Hulrom mellom steinene i 
utfyllingen vil fange opp disse partiklene og begrense gjentatt oppvirvling.  

Før vedtaket ble fattet vurderte Fylkesmannen om det burde stilles vilkår om bruk av såkalt 
«siltgardin», det vil si at tiltaksområdet omringes av lenser påmontert fiberduk. Værla er 
eksponert mot syd-vest og det ville være svært vanskelig å montere og manøvrere 
siltgardinene med de vind- og bølgeforholdene som er vanlige i området. Vår vurdering var at 
et slikt tiltak ville ha liten nytteeffekt i det aktuelle prosjektet. En slitgardin ville være til 
betydelig hinder for trafikken i området, inkludert Bastøyfegene, og komplisere 
gjennomføringen av utfyllingsprosjektet.

Det anføres at sjøbunnen burde deponeres bak spunt. Fylkesmannen er av den oppfatning at 
en slik løsning ville medføre langt større spredningsrisiko enn foreslått tildekking. En slik 
deponering forutsetter at sjøbunnen mudres. Prosessen med å mudre vil medføre langt større 
oppvirvling enn det som forårsakes av deponert stein. Under mudring vil sjøbunnen blandes 
opp med vann og ved deponeringen vil dette overskuddsvannet slippes tilbake til sjøen.
Dermed oppstår det en spredningsrisiko også under deponering.
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Å sammenligne utfyllingen i Moss havn med tildekkingen av mudderdeponiet ved 
Malmøykalven har liten relevans. I Værla er det naturlig sjøbunn med annen kornfordeling og 
langt større fasthet enn det deponerte mudderet ved Malmøykalven. 

Tildekkingsmaterialenes egenskaper
Det er ikke søkt om å kunne bruke tildekkingsmasser som inneholder forurensninger. 
Fylkesmannen ser imidlertid at det kan være hensiktsmessig å sikre mot dette gjennom vilkår 
i tillatelsen. Vi foreslår at det stilles vilkår om at det skal utarbeides et testprogram for 
løpende dokumentasjon av massenes renhet og egnethet. Et testprogram innebærer at det må 
utarbeides konkrete akseptkriterier, en strategi for prøvetaking og analyse samt rutiner for 
resultatvurderinger.

Presedensvirkninger av vedtaket
Det aktuelle vedtaket følger etter en konkret vurdering av en rekke forhold som er spesielle 
for denne ene saken. Dette gjelder stedspesifikke faktorer som grunnforhold, 
forurensningsfare, lokalt naturmangfold og formålene med tiltaket. Fylkesmannen i Østfold 
mener ikke at vedtaket innebærer en lemping av forvaltningspraksis.

Fylkesmannens konklusjon
Fylkesmannen finner ikke at klagene gir grunnlag for å endre vedtaket vesentlig men vi 
anbefaler at det utformes et nytt vilkår om at det skal utarbeides et testprogram for løpende 
dokumentasjon av massenes renhet og egnethet.

Klagene oversendes til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse.

Med hilsen

Dette dokumentet er elektronisk godkjent av

Kjersti Gram Andersen e.f. Karsten Butenschøn
miljøverndirektør senioringeniør

Saksbehandler: Karsten Butenschøn

Kopi uten vedlegg til:
MDG Moss Storengveien 27 1570 DILLING
Rødt Moss
Moss kommune Postboks 175 1501 Moss
Arbeidsgruppen - Stopp planen om utvidelse av Moss 
havn

hhlu@online.no

Moss Havn KF Strandg 10 1531 MOSS
Kallum og Kleberget Vel Kleberget 34 1531 MOSS


