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Rammetillatelse- Utdypning av farled til Kragerø - mudring, massetransport og dumping/deponi i 
sjø 
 
 
RAMMETILLATELSE TIL TILTAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN § 20-1, JF. § 20-3 
Administrativt vedtak etter delegert myndighet. 
 
Byggested (adresse) Jomfrulandsrevet, Knubbhausen, Galeioddbåane, 

Lovisenbergsundet.  
 

Tiltakets type Utdypning av farled 

Tiltaks art Mudring, massetransport og dumping/deponi i sjø 

 
Vedtak: 
1. I medhold av pbl. § 20-1, jf. § 20-3 gis det tillatelse til tiltaket, i samsvar med søknad mottatt 

14.07.2021, under følgende vilkår:  
 Reguleringsbestemmelser for omsøkte områder skal følges.  
 Arbeid ved Lovisenbergsundet tillates i tidsperioden 15. juli til 15. april, jf. tillatelsen fra 

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.   
 Arbeid ved Galeioddbåane tillates i tidsperioden 15. august til 31. januar. Sprengning skal 

fortrinnsvis utføres i september måned. 
 Det må søkes om tillatelse etter kulturminneloven for tiltak i område vist med hensynssone: 

kulturmiljø. Tillatelsen må fremlegges ved søknad om igangsettingstillatelse.  
 
2. Signert erklæring om ansvarsrett skal være sendt kommunen før ansvarlig foretak igangsetter arbeid 

innenfor ansvarsområdet, jf. pbl § 23-3.  
 
 
Faktura for saksbehandlingsgebyr vil ikke bli ettersendt, grunnet oversittet saksbehandlingstid.  
 
Vedtaket kan påklages i henhold til pbl. § 1-9 og forvaltningslovens § 28. Eventuell klage sendes 
kommunen skriftlig innen 3 uker etter at underretning om vedtak er mottatt. 



 2 

Saksbehandling med begrunnelse for tiltak  

 
Søknad  
Det er søkt om rammetillatelse for mudring, massetransport, dumping/deponering i sjø og etablering av 
fundamenter for en navigasjonsinstallasjon i forbindelse med farledstiltak i innseilingen til Kragerø, i 
søknad mottatt 14.07.2021.  
 
Bakgrunn 
Kystverket beskriver at dagens innseiling til Kragerø ikke oppfyller farledsnormalen og at deler av  
innseilingen også kan ha krevende værforhold. Kystverket har identifisert innseilingen som en av  
relativt få innseilinger hvor det ikke går an å merke tilfredsstillende, og den er ansett som  
utfordrende. Sikkerheten og fremkommeligheten må økes, noe som skal oppnås ved å gjøre farleden  
bredere, dypere og med færre kursendringer, som også gir mulighet for økt tonnasje i farleden. Det skal 
også etableres fem fundamenter for navigasjonsinstallasjon, ett ved Hammerbåen, ett ved Postmyr og 
tre ved Knubbhausen. Dette er av nautiskere i Kystverket Sørøst vurdert som viktige installasjoner der 
plassering er av betydning for sikkerheten til de sjøfarende.  
Innseiling Kragerø omfattes av Nasjonal Transportplan og det er bevilget midler til tiltakene over  
statsbudsjettet for 2022.  
 
Beskrivelse av tiltak  
Mudring 
Kystverket søker om tillatelse til mudring på Jomfrulandsrevet, Knubbehausen, Galeioddbåane og i 
Lovisenbergsundet i Kragerø kommune. Jomfrulandsrevet skal utdypes fra sitt grunneste på -13,5 m 
til -14,7 m, Knubbehausen fra -9,1 m til -14,6 m, Galeioddbåane fra -2 m til -11,8 m og 
Lovisenbergsundet fra -1 m til -9,4 m. Grunnene består av fast fjell med lite løsmasser og må 
Sprenges, med unntak av Jomfrulandsrevet som består av rullestein. 
 
Massedisponering og dumpeområder 
Kragerø Havnevesen KF har ytret et ønske om å ta imot overskuddsmassene for å øke landarealet ved 
Stilnestangen i Kragerø havn (egen sak). Kragerø Havnevesen KF er ansvarlig for alle nødvendige 
tillatelser som kreves for dumping innenfor deponiområdet, deriblant tillatelse etter plan- og 
bygningsloven og forurensningsloven. Dersom tillatelser ikke foreligger senest før prosjektoppstart, vil 
Kystverket benytte godkjent sjødeponi for samtlige masser. Massene som eventuelt ikke benyttes av 
Kragerø Havnevesen KF dumpes i godkjente sjødeponi i umiddelbar nærhet av utdypingsområdene. 
 
Planstatus  
Det er utarbeidet detaljreguleringsplaner for alle omsøkte tiltaksområder: detaljreguleringsplan for 
Knubbhausen av 04.02.2016, Lovisenbergsundet av 04.02.2016 og Galioddbåane av 04.02.2016.  
 
Områdene er vist med formål: bruk og vern i sjø og vassdrag, med underformål: Ferdsel og Farled. Et 
mindre område er vist med hensynssone: kulturminne.  
 
Offentlige tillatelser 
Havne- og farvannsloven 
Kystverket har i vedtak av 16.09.2021 gitt tillatelse til tiltaket etter havne- og farvannsloven § 14. 
Tillatelsen er gitt med vilkår, jf. havne- og farvannsloven § 16.  
 
Forurensningsloven  
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har i vedtak av 21.03.2022 gitt tillatelse til tiltaket etter 
forurensningsloven § 11 jf. 16, og forurensningsloven § 22-6. Tillatelsen er gitt med vilkår.  
 
Andre forhold 
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Kystverket har fått tillatelse til mudring ved Knubbhausen og Jomfrulandsrevet i Jomfruland 
nasjonalpark. Nasjonalparkstyret vedtok den 24.09.2021 at tiltakene unntas fra verneforskriften, jf. 
forskriftens § 11. Tillatelsen er gitt med vilkår. 
 
Nabovarsel 
Utdypning av farleden medfører at en holme i sundet må sprenges bort. Holmen er umatrikulert, og det 
er således ingen hjemmelshavere registrert hos Statens Kartverk eller hos Kragerø kommune. Tiltaket er 
nabovarslet, men ingen har påberopt seg eiendomsretten til holmen.  
 
Natur og friluftsliv  
Multiconsult, har på vegne av Kystverket, foretatt en naturmiljø- og konsekvensutredning av tiltakene. 
Det foreligger god kunnskap om naturmangfoldet som kan påvirkes av tiltakene, og relativt god 
kunnskap om naturmangfoldets tilstand. Det fremkommer viktige naturverdier innenfor 
utdypningsområdene til alle fem vannforekomstene som har tilknytning til tiltaksområdene.  
 
Tiltakene vil kunne påvirke naturverdiene i hovedsak ved nedslamming og endring/fjerning av 
habitater, spredning av miljøgifter, spredning av trykkbølger, støy og forstyrrelser, utslipp av plast og 
nitrogenforbindelser. Det finnes god kunnskap om korttidseffekter av tiltakene, men mindre 
kunnskap om eventuelle langtidseffekter. 
 
Tiltakene medfører støy og anleggsvirksomhet som kan påvirke og forstyrre fugl, sjøpattedyr og 
rekreasjon/friluftsliv. Påvirkningen kan reduseres ved regulering av gjennomføringstidspunkt.  
 
Naturmangfoldloven §§8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, jf. 
nml. §7. Planlagte tiltak er grundig utredet mht. bl.a. natur og miljø, og det er utarbeidet 
reguleringsplaner med bestemmelser for samtlige tiltaksområder. I henhold til bestemmelsene skal 
arbeidet utføres slik at det ikke medfører vesentlige ulemper for naturmiljø, fiskeri- og friluftsinteresser. 
Det vurderes at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig.  
 
Kulturminner  
Galeioddbåane, Knubbhausen og Jomfrulandsrevet 
Norsk Maritimt museum har gjennomført arkeologiske undersøkelser i tiltaksområdene i september-
oktober 2009. Ved dykking i tiltaksområdet ved knubbhasen ble vraket av MA Gulli gjenfunnet. I følge 
søker ligger vraket mellom to områder som skal utdypes, og på en større dybde enn området som blir 
direkte berørt av farledsutbedringen. Undervannsterrenget er likevel av en slik art at vraket trolig vil bli 
påvirket av en utdypning av områdene rundt.  
 
Området rundt vraket er vist med hensynssone: bevaring kulturmiljø. Det må søkes om tillatelse etter 
kulturminneloven før det gis igangsettingstillatelse.  
 
Lovisenbergsundet 
Norsk Maritmt museum gjennomførte arkeologiske undersøkelser i Lovisenbergsunet i september 2014. 
Det ble ikke gjort funn av vernede eller automatisk fredede kulturminner etter kulturminneloven.  
 
Metode og varighet 
Metode for utføring av tiltakene er ikke bestemt, men omfatter sprengning, opptak av masser med  
skuff/grabb/bakgraver og transport til Stilnestangen eller til omsøkte dumpeområder der de dumpes  
fra splittlekter. Prosjektets varighet er anslått til 9 – 12 måneder. 
 
Vurdering av tiltaket  
Et av Stortingets og Regjeringens overordnede mål med klimaforliket, Nasjonal havnestrategi og 
Nasjonal Transportplan (hvor Kragerø er prioritert) er å få mer effektiv og konkurransedyktig 
nærskipsfart. Det er gjort grundige undersøkelser av omsøkte områder, i tillegg til at tiltaket anses å 
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være i tråd med gjeldende reguleringsbestemmelser. Farledsutbedringen ved innseilingen til Kragerø 
anses å være et samfunnsmessig ønskelig prosjekt, og tiltaket som helhet anses å være en del av en 
infrastrukturoppgradering av stor samfunnsmessig betydning. De positive langtidseffektene for samfunn 
og miljø vurderes å være større enn ulempene i form av potensiell spredning av forurensning og skade 
på naturmangfoldet.  
 
Konklusjon:   Tillatelse gis. Vedtak fremgår av sakens første side. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Grethe Krokstad  Elsa Sveindal Rosfjord 
Plan og bygningssjef Saksbehandler 

 
 48203616 

 
 
 
Det gjøres oppmerksom på: 

A. Senest sammen ved anmodning om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, skal det sendes 
underretning til kommunen om tiltakets plassering slik det er utført, jf. forskrift om byggesak § 8-1. 

B. Før tiltaket igangsettes, skal nødvendig gravetillatelse, tillatelse til påkobling til kommunens ledningsnett, 
tillatelse fra andre myndigheter, mm. foreligge. 

C. Ved anleggelse av ny avkjørsel fra kommunal veg, skal kommunen varsles i god tid før arbeidene starter. 
Atkomsten skal opparbeides og brukes i samsvar med vedlagte utdrag av alminnelige regler om bygging 
og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg. 

D. Dersom tiltaket omhandler riving og privat vann- og/ eller avløpsanlegg skal settes ut av drift, skal 
abonnenten sørge for at ledningen avstenges ved tilknytning på hovedledning eller der kommunen anviser. 
Kommunen kan i den forbindelse også kreve at private installasjoner på hovedledningen blir fjernet. 
Kommunen kan foreta oppgraving og stenging for eierens regning dersom dette ikke blir utført av eieren av 
det private anlegget. 

E. Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller den bort. Det samme gjelder hvis 
tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf. plan- og bygningsloven § 21-9. 

F. Bygningen / tiltaket må ikke tas i bruk til annet formål enn det denne tillatelsen forutsetter.  
G. Hvis tiltaket igangsettes før klagefrist er gått ut eller klagesaken er endelig avgjort, skjer dette på 

tiltakshavers egen risiko og bekostning. 
H. Det må utføres nødvendig kontroll slik at tiltaket ikke strider mot bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- 

og bygningsloven. 
I. Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes til kommunen både av den opprinnelige og 

nye tiltakshaveren. Det samme gjelder ved eierskifte, jf. plan- og bygningsloven § 21-9. 
J. Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal være utstedt før bygget tas i bruk, jf. plan- og 

bygningsloven § 21-10. 
K. Det understrekes at alle ansvarsområder skal være belagt med ansvarsrett fra ansvarlige foretak. 

Foretakene må ha sendt inn signert erklæring om ansvar før arbeid innenfor foretakets ansvarsområde 
igangsettes, jfr. for øvrig pbl kap. 23 og sak kap. 9 – 12 

L. Saken er behandlet etter delegert myndighet gitt av Kommunestyret. 
 
 
 
 
Brevet er godkjent elektronisk.  
 
 
 
 
Kopi til: Kragerø havnevesen, Postboks 158, 3791 KRAGERØ 

Kragerø havnevesen, Svein Arne Walle, Postboks 158, 3791 KRAGERØ 
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 TØNSBERG 
Vestfold og Telemark Fylkeskommune, Postboks 2844, 3702 SKIEN 
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(1) Avsender (forvaltningsorganets stempel)

   Kragerø kommune v/Bygg og Areal  
   Pb.128  
   3770 Kragerø  

(2) Dato

(3) Mottaker (navn og adresse) (4) Klageinstans

Statsforvalteren i Vestfold og 
Telemark 

Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis De ønsker å klage over vedtak De har fått underretning om. 

Klagerett De har rett til å klage over vedtaket. 

Hvem kan De klage til? Klagen sender De til oss, dvs. det organet som er ført opp i rubrikk (1). Hvis vi ikke tar 
klagen til følge, sender vi den til klageinstansen, jf. rubrikk (4). 

Klagefrist Klagefristen er tre - 3 - uker fra den dag De mottar dette brevet. Det er tilstrekkelig at 
klagen er postlagt før fristen går ut. Dersom De klager så sent at det kan være uklart for 
oss om De har klaget i rett tid, bør De oppgi datoen for når De mottok dette brevet. 
Dersom De klager for sent, kan vi se bort fra klagen. De kan søke om å få forlenget 
fristen, og da må De oppgi årsaken til at De ønsker det. 

Rett til å kreve begrunnelse Dersom De mener vi ikke har begrunnet vedtaket vårt, kan De kreve en slik begrunnelse 
før fristen går ut. Ny klagefrist blir da regnet fra den dagen De mottar begrunnelsen. 

Innholdet i klagen De må presisere 

− hvilket vedtak De klager over

− årsaken til at De klager

− den eller de endringer som De ønsker

− eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen
Klagen må undertegnes.

Utsetting av gjennom- Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De kan imidlertid 
føringen av vedtaket søke om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute eller til klagen er 

avgjort. 

Rett til å se saksdoku- Med visse begrensninger har De rett til å se dokumentene i saken. Reglene om 

mentene og til å kreve dette finnes i forvaltningsloven § 18 og § 19. De må i tilfelle ta kontakt med 

veiledning oss, jf. rubrikk (1). De vil da få nærmere veiledning om adgangen til å klage, om 
framgangsmåten og om reglene for saksbehandlingen. 

Kostnader ved klagesaken De kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om 
fritt rettsråd. Vanligvis gjelder visse inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannen eller 
Deres advokat kan gi nærmere opplysninger om dette. Hvis vedtaket er blitt endret til 
Deres fordel, kan De etter forvaltningsloven ha krav på å få dekket vesentlige kostnader 
som har vært nødvendige for å få endret vedtaket. Klage- 
instansen (jf. rubrikk (4)) vil orientere Dem om retten til å kreve slik dekning. 

Klage til Hvis De mener at De har vært utsatt for urett fra den offentlige forvaltnings side, 

Sivilombudsmannen kan De klage til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsman- 
nen). Sivilombudsmannen kan ikke selv endre vedtaket, men kan gi sin 
vurdering av hvordan den offentlige forvaltning har behandlet saken, og om 
det er gjort eventuelle feil eller forsømmelser. Dette gjelder likevel ikke i 
saker som er avgjort av Kongen i statsråd. Dersom De nå får Deres klage 
avgjort i statsråd fordi Kongen er klageinstans, kan De derfor ikke senere 
bringe saken inn for Sivilombudsmannen. 

Særlige opplysninger 

Melding om rett til å klage over 
forvaltningsvedtak 
(Forvaltningsloven § 27 tredje ledd) 


