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Vurdering av miljømessig merbelastning for småbåtanlegg

1. Oppdrag
Agder rådgiving AS er forespurt av Homborsund Nærmiljøsenter AS om å gjøre en miljøvurdering for
ønsket utvidelse av småbåtanlegg. Tiltaket er todelt. Ved land skal det et par steder legges ut fylling i
sjø. Det gjør at landarealet utvides noe bl.a. for opphold og etablering av promenade. Kombinert med at
det er ønske om flere båtplasser så gjør det at småbåtanlegget blir flyttet noe lengre ut og utvides litt
mot øst, mot nord og mot syd. Endringene gir plass til noen flere brygger slik at antallet båtplasser i
småbåtanlegget vil øke fra 175 til cirka 300 faste plasser.
Det er med bakgrunn i dette gjort en skjønnsom vurdering i forhold til en mervirkning av flere båter enn i
dag og hva dette kan bety for natur- og ytre miljø på stedet.
I vurderingen om merbelastning så er det regnet med at forholdet mellom båtstørrelsene i gammelt og
nytt anlegg er det samme, og for forurensing fra båthavna så er det brukt gjennomsnittstall i litteratur for
forurensing per båt. Det er dermed ikke regnet detaljert for båtens overflater med tanke på lekkasje av
stoffer til sjø. Vurderingen ivaretar likevel det forhold at mindre båter har et mindre overflateareal, og
med en stor andel mindre båter så kan også påvirkningen på miljøet med tallgrunnlaget som er brukt, bli
noe lavere for flere parametere.
Vurderingen er ellers utført med bakgrunn i kravene etter plan- og bygningsloven § 12-14 vedrørende
"reguleringsplanarbeid og virkning".

2. Virksomhet og område
Homborsund brygge ligger i tilknytning til sentrum i Homborsund, med kort vei til boligfelt og skole, og
med de planer som foreligger forventes det at havneområdet med tilrettelagte steder for opphold og
aktiviteter vil bli mye mer brukt spesielt i sommerhalvåret. Båthavna ligger også gunstig til innenfor
Homborøya som er starten på den breie skjærgården videre sydover. Dagens anlegg er slik det er vist i
figur 2 mens det nye fortøyningsanlegget innenfor nytt regulert område til småbåtanlegg, kan bli
organisert og bli seende ut som vist i figur 3.

2.1. Eiendom
Informasjon om eiendommen er kort oppsummert i tabell under.
Gnr/bnr.
Grunneier/forslagstiller
Plankonsulent
Gjeldene planstatus

172/93
Homborsund nærmiljøsenter
Trollvegg Arkitektstudio og Gilje byggrådgivning AS
Avsatt til småbåthavn i kommuneplanen. og under detaljregulering plannavn: Homborsund brygge og nærmiljøsenter. Plan ID: 319.

2.2. Havne- og fjordområdet
Havneområdet med småbåtanlegget er på det grunneste cirka 3-4 meter dypt synkende til cirka 30
meter. Dybden videre ut over utenfor småtbåtanlegget går ned til 40-50 meter før det igjen blir grunnere
mot terskelen i fjordgapet der sjødybden ligger på 10-15 meters dyp.
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Figur 1 Viser Homborsund brygge og dybder i Homborsundfjorden. Kilde: Norgeskart.

I tillegg til småbåtanlegget som skal utvides så ligger det i enden av Nalsteinveien ned til båthavna og
båthusmiljøet i Nalstein (figur 3), et lite bryggeanlegg med 25 båtplasser for mindre båter. Ut over dette
så fins det flere små private båt- og bryggeanlegg innover i fjorden med et 50 talls båtplasser og ut over
på vestsiden av fjorden et 30 talls båtplasser fram til terskel. Se figur 2, jamfør figur 1 over.
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Figur 2 Viser Homborsund brygge med brygge- og naustområde for Nalstein. Kilde: Norgeskart.

Antallet båtplasser totalt for fjordområdet ut ifra en enkel områdekalkulasjon på kart ligger da på cirka
(175 + 25 + 50 + 30) 280 plasser. I tillegg kommer gjesteplasser longside på bølgebryter.
Småbåtanlegget har egen slipp for utsetting og opptak av båter på båthenger/tralle, men ikke noe
spyleanlegg for vask av båter. Det er ikke vinteropplag i havneområder og utføres ikke vedlikehold.
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3. Reguleringsplan
Ny reguleringsplanen med foreslåtte bestemmelser for sjøområdet legger følgende føringer for utformingen av sjøområdet. Relevant tekst for å få et inntrykk av hvordan anlegget tenkes utformes, er
uthevet:
Kap. 3.5. Marina (MAR)
Innenfor området tillates parkering, grøntarealer, samt kai med energistasjon/fyllingsstasjon for
drivstoff til båter og biler. Anlegget skal ikke være til hinder for allmenn ferdsel.
Området tillates benyttet som av-/påstigningssone og lastesone i tilknytning til småbåthavna VS. Det
skal til enhver tid være minst 2 meter bred gangforbindelse gjennom feltet fra kaia (KAI) og
promenaden (SGG2).
Kap. 4.7. Havn
Havn skal opparbeides som vist på plankartet. Endringer på anlegget tillates innenfor området KaiHavn-VHS. Arealet kan nyttes til havn og kai med tilhørende anlegg. Det tillates lagring, samt
parkering innenfor området. Området er forbeholdt håndverks- og næringsaktører.
Innenfor avgrensningen av bruk og vern av sjø og vassdrag og havn tillates det mindre avvik fra
regulerte formålsgrenser for naturlig tilpasning og tilrettelegging av sjøfronten.
4.8. Kai
Kai skal opparbeides som vist på plankartet og kan benyttes til manøvrering for utsetting av båter,
samt biloppstillingsplasser tilknyttet havnevirksomheten.
Innenfor avgrensningen av bruk og vern av sjø og vassdrag og kai tillates det mindre avvik fra
regulerte formålsgrenser for naturlig tilpasning og tilrettelegging av sjøfronten.
4.9. Molo
Arealet avsattes til molo tilknyttet småbåthavna. Moloen skal utformes for ferdsel til fots. Molo kan
utformes både med fylling og som flytende bølgebryter. Det tillates etablering av båtplasser på
begge sider av molo.
Innenfor avgrensningen av bruk og vern av sjø og vassdrag og molo tillates det mindre avvik fra
regulerte formålsgrenser for naturlig tilpasning og tilrettelegging av sjøfronten.

6.1. Ferdsel (VFE)
Området skal være åpent for allmenn ferdsel. Det er ikke tillatt med tiltak som hindrer allmenn
ferdsel.
Det tillates utfylling i området, i tilknytning til etablering av molo. Fyllingsfoten tillates etablert i
nødvendig utstrekning utenfor selve området avmerket til molo. Det tillates utlegging av moringer for
forankring av bryggeanlegg og bølgebrytere i havna innenfor.
6.2. Havneområde i sjø (VHS)
Området er avsatt til havneområde i sjø. Herunder tillates etablert flytende havneinstallasjoner. I
området kan det anlegges nødvendige innretninger for fortøyning, vann- og elektrisk forsyning og
lignende. Området er forbeholdt håndverks- og næringsaktører.
6.3. Småbåthavn (VS1-3)
Småbåthavna tillates brukt til privat og felles fortøyning av båter. Det inngår manøvreringsareal og
fortøyningsplass for båter samt flytebrygger. Flytebryggene forankres på bunnen og båtplassenes
størrelse kan endres etter behov. Bryggeanleggets plassering, dimensjonering og utforming skal
godkjennes av kommunen.
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4. Ny utforming gjennom planendring
4.1. Utforming
Nytt båtanlegget vil bli etablert med utriggere og utliggere med materialer i PE/glassfiber, metall og/eller
treverk med bølgebrytere i betong. Organiseringen med brygger og utliggere vil bli omtrent som vist i
figur 3a og foreslått regulert som vist i figur 3b.

Figur 3a Viser illustrasjon for ny utforming for et utvidet småbåtanlegget. Kilde: Trollvegg Arkitekter AS.
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Figur 3b Viser forslag til nytt regulert sjøområde og båthavn. Område syd og øst for stiplet linje viser avvik fra avsatt
område i kommuneplan Kilde: Trollvegg Arkitekter AS.

Men anlegget er fleksibelt og kan tilpasset båter i ulike størrelser innenfor regulert område.
Dominerende vi likevel være båtplasser på +/-3 meters bredde, og det er dette som er lagt til grunn
vedr. miljøbelastning og nye båtplasser.
Antall båtplasser i nytt anlegg vil da øke fra 195 til cirka 325 plasser, og fjordområdet vil da totalt kunne
få om lag 425 båtplasser.

4.2. Organisering og eierskap til anlegget
Båtplassene i småbåtanlegget vil bli organisert som et andelslag.

5. Naturmangfold
Naturmangfold omfatter biologisk-, landskapsmessig-, og geologisk mangfold, samt økologiske
prosesser (naturmangfoldloven §1). Naturmangfold omfatter med dette mangfold av arter, genetisk
mangfold, leveområder og naturtyper. Naturmangfoldet er alle livsformer og deres levesteder. Det
omfatter også biologiske prosesser og økologisk funksjon på ulike nivåer (Naturmangfoldloven §3).
Verneområder etter naturmangfoldloven er viktige for å ta vare på arter, naturtyper og landskap.
Målet er at verneverdiene beskyttes mot uønskede inngrep samt at ønsket aktivitet fremmes.
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Prioriterte arter og deres leveområder er prioritert i medhold av §§ 23-24 i naturmangfoldloven (2009).
Utpekingen av prioriterte arter inngår i en felles innsats for å ta vare på arter som trenger ekstra
beskyttelse eller tiltak, og er knyttet til forvaltningsmålet for arter i naturmangfoldlovens § 5. Alle
prioriterte arter har en egen forskrift som setter forbud mot enhver form for uttak, skade eller ødeleggelse av arten.
Viktige naturtyper
En naturtype er en ensartet type natur som omfatter alle levende organismer og de miljøfaktorene som
der virker. Forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (2011), §4 slår fast at:
"Formålet med forskriften er å ivareta mangfoldet av naturtyper, og det innenfor deres
naturlige utbredelsesområde og med det artsmangfoldet og de økologiske prosessene
som kjennetegner den enkelte naturtype".
I dag har seks naturtyper status som utvalgte, og for dem er det utarbeidet nasjonale handlingsplaner
for å sikre naturtypen.

6. Marine naturressurser
6.1. Naturtyper i området
Naturtyper viktige for biologisk mangfold skal kartlegges og stedfestes av kommunene (St. meld nr. 58,
1996-1997). Aktuelle naturtyper har tidligere vært kartlagt og vurdert etter DN-håndbok 13 (Direktoratet
for naturforvaltning, 2007), og gitt en verdi som lokalt viktig (C-verdi), viktig (B-verdi) eller svært viktig
(C-verdi).
Havforskningsinstituttet har kartlagt kystnære fiskeressurser, vegetasjonsforhold og naturtyper i sjø.
Ålegrassenger er viktige naturtyper og oppvekst- og leveområde for yngel og mange fiskeslag. Likeså
viktige områder for næringssøk for mange fisk og fugl. Det er i indre del av fjorden registrert et ålegrassamfunn. Området er på cirka 4 dekar og av lokal viktighet. Se figur 4.
Dypeste del av fjorden er ellers registrert som gytefelt for torsk, men lokalieten er registrert som mindre
viktig. Ref. figur 4.

Figur 4 viser lokalt viktig gytefelt i dypeste del av fjorden og et ålegrassamfunn på grunnere vann i indre del av
fjorden. Kilde: Naturbase.n
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6.2. Rødlistede arter
Registrerte artsobservasjoner i Naturbase er som vist i figur 5. Her under arter på trekk. Det er ellers
ikke registrert stedegne arter i fjordmiljøet som er underlagt særlige hensyn.

Figur 5 Viser registrerte arter i sjøområdet. Kilde: Naturbase.no.

Tang og tare har i sjøen den samme funksjon som en flersjiktet skog på land, og skaper med det bo- og
levested for svært mange arter. Forekomsten av tang- og tarevegetasjonen i Homborsundfjorden er nok
heller beskjeden, men det forteller at fjorden har god vannutskiftning og god vannkvalitet. Stortare
forekommer i flere varieteter, men vokser hovedsakelig på steder med god vannbevegelse mens
sukkertare gjerne vokser i mer beskyttet farvann.

6.3. Fiske- og låssettingsplass
Indre del av fjordområdet er registrert som låssettingsplass, men blir ikke direkte berørt av tiltaket.
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7. Vannressursen
7.1. Bunntopografi, areal og vannvolum
Sjødybdene i området for småbåtanlegget med manøvreringsareal går ifra cirka 3 meter til 25 meters
dyp. Antatt gjennomsnittlig vanndyp innenfor tiltaksområdet er mer enn 10 meter og omfatter grovt sett
et sjøareal på ca. 28.000 m² som innbefatter et sjøvolum på nær 0,5 million m³. Et sjøvolum som igjen
står i direkte kontakt med et fjordbasseng på 0,32 km². Regnes da et gjennomsnittlig dyp til 20 meter så
gir det et sjøvannsvolum på 6,4 mill. m³ som da skiftes med sjøvann ifra havet utenfor med tidevannet.
En prosess som akselereres av havstrømninger, bølger og vanntemperatur.

Figur 6 viser dybder, trase og utslippspunkt for renseanlegget. Kilde: NIVA 2008.
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7.2. Vannforekomsten
Homborsund brygge er lokalisert til vannforekomsten Homborsund, gruppert som beskyttet farvann
skjærgård.
Vanntypen er kystvann, og oppholdstiden for bunnvann i vannforekomsten er ifølge www.vann-nett.no
registrert som moderat (uker). Strømhastigheten er vurdert til svak (1-3 knop) og vannsøylene defineres
som delvis blandet.
Området er ifølge Vann-nett ikke blitt klassifisert i henhold til veileder M608/2016 Grenseverdier for
klassifisering av vann, sediment og biota. Heller ikke veileder 02:2018 Klassifisering av miljøtilstand i
vann. Men er klassifisert for vannregionspesifikke stoffer etter EQS- systemet (environmental quality
standard eller miljøkvalitetsstandard), der tilstanden oppgis i "god" eller "ikke god tilstand" etter
vannforskriften. Tilstanden er da vurdert som god mens økologisk tilstand er vurdert som moderat.
Kjemisk tilstand er definert som god selv om det forekommer en del høye verdier for stoffer fra industri.
Tilstanden er videre vurdert- og funnet god for bunnfauna, for nitrogen, for fosfor og metaller. Et sammendrag av informasjonen fra Vann-nett om vannforekomsten, miljøforholdene og tilstand er gjengitt
tabellen under.
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NIVA utførte ellers i 2008 en sjøresipient undersøkelse for Homborsundfjorden i forbindelse med ønsket
utvidelse av Homborsund renseanlegg fra 600 til 1600 PE. Deres undersøkelser ble utført for
organismesamfunn i strandsonen (fastsittende alger og dyr), bløtbunnsfauna/ bunnsedimenter på
dypere vann, for oksygeninnhold i vannmassene og sedimentprofil fotografering. Disse viser at
tilstanden generelt er god i resipienten. Likeså at vannutskiftingen er god uten betydelige lokale
forskjeller. Fjordterskelen virker imidlertid begrensende på vannutskiftningen for nederste dyplag der
oksygeninnholdet i perioder kan være kritisk lavt. Niva vurderte også at belastningen med ekstra tilført
organisk materiale fra renseanlegget ikke ville være kritisk for resipient.
Renseanlegget med avløpsledning og utslippspunkt som vist i figur 6, er oppgitt til å ha en renseeffekt
på 85-90% for fosfor og 60-75% for organiske stoff.

8. Miljøteknisk undersøkelse -sedimentprøvetaking
Gilje Byggrådgivning har på vegne av Just Invest utført en miljøteknisk sedimentundersøkelse
ved Homborsund båthavn. Undersøkelsene ble foretatt med tanke på en mulig utfylling for utvidelse
av småbåthavnen, og avdekke evt. forurensning. Det er vedlagt plandokumentene et notat om dette
som viser analyseresultatene for PAH, PCB, metaller og TBT.

Figur 7 viser kartutsnitt for hvor sedimentprøvene ble tatt. Kilde: Gilje Byggrådgiving 2020.

Alle parameterverdier var i tilstandsklasse 1 bortsett fra Kadmium og TBT i tilstandsklasse 3. Organisk
karbon i prøvene var ellers lavt.
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9. Miljøhensyn og kravene i kapittel II i Naturmangfoldsloven
Miljømessig så skal prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8–12 legges til grunn ved utøvelse av offentlig
myndighet for å vurdere om prosjektet kan gjennomføres. Lovens formål er:
"…. at naturen med dens biologiske-, landskapsmessige- og geologiske mangfold og
økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir
grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden."
I dette ligger det ved planer og tiltak at kunnskaps om naturmangfoldet på stedet skal belyses og
indentifiseres for viktige forekomster av arter, naturtyper og økologisk tilstand både for det aktuelle sted
men også for influensområdet. Grunnlaget skal så være tilstrekkelig for å kunne belyse effekter av
tiltaket på naturmangfoldet sett i lys av den samlede påvirkning som naturmangfoldet vil bli utsatt for.
Er kunnskapsgrunnlaget svakt så skal føre-var prinsippet tillegges en større vekt slik at risiko for
alvorlig- eller irreversibel skade på naturmangfoldet som følge av et forvaltningsvedtak begrenses.

Agder rådgiving sin vurdering:
De undersøkelser som er gjort i saken i forhold til naturmangfold er avgrenset til det som framgår av søk
i offentlige databaser, skriftlige kilder og lokal kunnskap om området. NIVA har utført marine undersøkelser og Gilje Byggrådgiving AS har prøvetatt sediment for innhold av miljøgifter.
Kunnskapsgrunnlaget synes derfor tilstrekkelig til å si å si noe om tiltaket vil true spesielle arter eller
biologisk mangfold generelt. jfr. Naturmangfoldlovens §§ 4-5.
Når det gjelder byggefase for etablering av anlegget så forutsettes det at man bruker beste etablerte
praksis for minst mulig miljøulempe, og i driftsfasen at det gjøres en løpende vurdering slik at anlegget
drives på beste miljømessige måte.

10. Arealbruk, nedbørsfelt og kilder til forurensing
Nedbørsfeltet til Homborsundfjorden omfatter bebygde områder (boligfelt og tettstedsområde) med
ordnet VA-håndtering via Homborsund renseanlegg med avløp i Homborsundfjorden. Småtbåthavnen
er også kilde til forurensing, men for øvrig er det i grunndatabasen til Miljødirektoratet ikke registrert
forurensende virksomheter i området. Det er heller ikke kjent andre kilder til betydelig forurensing
verken på land eller i sjø.

10.1. Endringer i situasjon som følge av ny reguleringsplan
Planlagt utbygging vil gjøre at flere biler kjører og parkerer i området og flere mennesker vil oppholde
seg der. Men det i seg selv ikke bidra til mer forurensing av sjøvannet. Båthavna har ordnet renovasjon
og en marina med drivstoffanlegg vil være undergitt forurensningslovens bestemmelser for punktutslipp
og håndtere dette.
Mer bebyggelse vil derimot medføre noen flere sanitære abonnement og medføre noe mer utslipp til
fjorden. Økningen forventes ellers å ligge innfor begrensningen av gitt utstlippstillatelse for Homborsund
renseanlegg.
En begrenset utfylling med bruk av ren stein vil i anleggstiden og videre for en begrenset tid tilføre
ekstra nitrogen til vannressursen pga sprengstoffrester på steinen. En utfylling vil også kunne tilføre
partikler som kan tilslemme vannet og overdekke vegetasjon og bunnfauna. Plast fra ledninger og
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tennsatser som ikke er fjernet fra steinmassene etter sprenging, samt partikkeltyper som bergartene
genererer, er også forhold som må tas hensyn til.
Hovedkilden til forurensing i Homborsundfjorden vil da være fra renseanlegget og småbåtanlegget, og
en utvidelse med cirka 125 båtplasser og forurensing fra disse vil kunne gi en økt miljøbelastning til
vannressursen.

11. Forurensning fra båthold
Utslipp av mikroplast fra marin maling og bunnstoff
Motorbåter og seilbåter ved kysten med behov for beskyttelse mot begroing. Beregninger viser at det
slippes ut mikroplast både på grunn av marin maling (0,18 kg/år) og bunnstoff (0,27 kg/år). Årlig utslipp
er i gjennomsnitt 0,45 kg/år per båt. Dette medfører at utslipp av mikroplast fra hver båt på grunn av
marin maling og bunnstoff vil ligge på 0,135 kg/år når båten er på vann og 0,32 kg/år på land ved vask
og vedlikehold. (COWI 2018).
Utslipp av miljøgifter
Forbruket av bunnstoff av fritidsbåter er i gjennomsnitt 1,1 kg/år. Med et biocidinnhold på 15,9 %, så
påføres båtene 0,175 kg biocid/år som hovedsakelig er kobber- og sinkforbindelser. (Cowi 2018).
Innhold av TBT i sediment forekommer ellers langs hele kysten -normalt i tilstandsklasse 2-3 eller
høyere. Forekomst av TBT vil her i all hovedsak stamme fra tilført materiale evt. noe fra gamle båter i
anlegget med rester av gammelt underliggende bunnstoff da TBT var forbudt brukt før etableringen av
småbåtanlegget.
Viktige aktiviteter som gir utslipp av mikroplast og miljøgifter
Aktiviteter som hovedsakelig fører til utslipp er avhengig av årstid. Om våren er det vurdert at rengjøring
og grunnarbeid er viktige aktiviteter som kan føre til utslipp av mikroplast og miljøgifter spesielt i forbindelse med høytrykksspyling, skraping og sliping om frigjort materiale ikke samles opp og spylevannet
renses.
I sommersesongen vil det lekke biocider ifra bunnstoff til vann, og som opptas i sediment og biota.
Sverige har undersøkelser (HaV, 2015) vist at i størrelsesorden 80 prosent av kobberforbindelsene og
90 prosent av sinkforbindelsene i bunnstoffet kan lekke til vann i løpet av en normal sommersesong.
Når bunnstoff løsner i partikler så vil det bidra til utslipp av mikroplast og miljøgifter i sjøen. Selvpolerende bunnstoff vil også slippe plastbaserte bindemidler når båten er på vann, og da bidra til utslipp av
mikroplast. Likeså vil glassfiber og plast som rett nok er bestandige materialer, brytes ned til mikroplast
over tid der partikler også frigjøres til sjø.
I høstsesongen vil rengjøring av skrog ved opptak av båter kanskje være største årsak til utslipp av
mikroplast og miljøgifter ved å fjerne rur, skjell og groe. Særlig om avfall og spylevann ikke håndteres
på en tilfredsstillende måte. 85 % av norske småbåteiere utfører selv vask- og vedlikehold på sine båter
mens kommersielle aktører står for de resterende 15 %.
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Drivstoff
I sesongen så vil spill av drivstoff under påfylling eller ved på- og frakobling av slange til motor fra løs
tank, kunne medføre unødvendig merbelastning i båthavnene. Eksos til friluft og i sjø vil også tilføre
forbrenningsprodukter til sjøen.
Klargjøring og konservering av motor og VVS-anlegg
Motorer klargjøres ofte på våren ved at oljer og oljefilter skiftes, hvis ikke dette har blitt skiftet om
høsten. Motor testkjøres ofte på land, og eventuell frostvæske kan da bli skiftet ut med vann. Dette
gjelder også hvis det er frostvæske i båtens VVS-anlegg.
Motorkonservering om høsten eller klargjøring om våren vil normalt ikke føre til utslipp av mikroplast
eller miljøgifter så lenge oljeholdig avfall og annet avfall blir håndtert forskriftsmessig. Bytte av
frostvæske vil ikke føre til utslipp av mikroplast eller miljøgifter, men om mange slipper ut store mengder
glykol (etylenglykol) samtidig på et begrense område, kan det gi en uønsket lokal miljøbelastning.
Støy
Støy er et generelt problem for transport / kjøring til- og fra havn både med bil og båt. Støy fra fartøy i
område med fartsbegrensning og på lave turtall, vil normalt ikke oppleves som støybelastende.
Motorstøy er også vesentlig redusert de siste årene. Opplevd støy fra båthavner for nær bebyggelse er
ellers ofte forbundet med folk og wire som kliprer/slår mot metall. Det er imidlertid ikke her gjort noen
vurderinger av støy som et miljøproblem.
Friluftsliv
Forholdet mellom friluftsliv og småbåtanlegg er her ikke vurdert da det ses spesielt på i forbindelse med
ny reguleringsplan.

12. Miljømål og trender
12.1. Utvikling
Da det er en nasjonal målsetning om at tilstanden i vannmiljø skal være god, og det også er fokus på
dette så ser vi at kilder til forurensing stoppes, ryddes opp i og utslipp gjerne reduseres. Dette sammen
med naturlig nedbrytning gjør at ny forurensing til ytre miljø vil skje på stadig lavere nivåer enn før slik at
den totale belastning går ned og miljøsituasjonen bedres.

12.2. Miljømål
Det generelle målet i vannforskriften er at alle vannforekomster minst skal opprettholde eller oppnå "god
tilstand". Dette gjelder både den økologiske- og den kjemiske tilstanden. Og der tilstanden ikke er god i
dag, må det ved prosjektgjennomføring utføres miljøforbedrende tiltak.
Miljømålet for sediment i marine områder som ikke er spesielt påvirket av urbane områder eller industri,
er generelt at tilstandsklasse II etter Miljødirektoratets klassifikasjonssystem som ikke bør overskrides.
For sjøområdet i Homborsundfjorden så er det miljømålene i Vann-nett for vannforekomsten som er
relevant, og miljømålet for Homborsund brygge vil da være at:
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Vannområdet skal fortsatt ha god økologisk tilstand, og virksomhet i området ikke være til
hinder for en god utvikling i forhold til ytre miljø eller utøvelse av rekreasjon og friluftsliv.
Trenden for videre utvikling om den ikke brytes av nye kilder til forurensing, er at miljømålet for god
miljøkvalitet for 2022-2027 blir nådd.

13. Merbelastning og vurderinger av konsekvenser
13.1. Strømningsforhold
Tidevann gjør at vann i fjordområdet blir løftet/senket med grad av vannutskiftning 2 ganger i døgnet.
Strøm, bølger og temperatur vil også bidra til omveltning og forskyvning av vannmasser.
Homborsundfjorden er relativt vid og dyp, og da den står i forbindelse med sjøsystemene utenfor så
forventes vannutskiftningen å være relativt god. Det er også beskrevet av NIVA (2008). Forekomst av
tarevegetasjon i området tyder også på relativt god vannstrøm og utskiftning.
Det at småbåtanlegget vil få begrenset utbredelse mot midt fjord og at det vil ligge åpent mot øst, vil
bidra til å lette utskiftning av overflatevannet i anlegget. Området ved Nalstein har også fluktasjon og
vannutskiftning spesielt som følge av tidevannet, men overflatevannet her vil nok tidvis få noe dårligere
sirkulasjon i overflatelaget som følge av utvidelsen av småbåtanlegget.

13.2. Miljøulemper
Beregnet forekomst av småbåter i Homborsundfjorden framgår av tabell 1, og generelt så vil et
småbåtanlegg med tilsvarende antall båter avgi forurensing fra bunnstoff, biocider og mikroplast som
vist i tabell 1.

Tabell 1 Viser forbruk av bunnstoff og frigjøring av biocid og mikroplast i kilogram per båt. Kilde: COWI 2018.

Småbåtanlegget Homborsund brygge omfatter da 62% av båtplassene, og vil i prinsippet også stå for
62% av forurensingen fra slike anlegg for den andel båtene ligger i sjø. Utvides antallet båter med 151
så vil det øke totalt antall plasser med 54%% og øke miljøbelastningen til vannforekomsten tilsvarende.
Bildet er imidlertid ikke entydig da småbåtanlegg og drift på Homborsund brygge avviker fra mange
andre anlegg ved at det ikke har opplag eller vedlikehold på stedet. Bidraget av stoffer til ytre miljø i
tabell 1 vil derfor være vesentlig lavere. Mange eiere av båtplass med fritidseiendom vil nok også ha
båten liggende i kortere tid mens de ferierer og så ta båten opp. De vil da i prinsippet heller ikke være
behov for bunnstoff fordi liggetiden blir veldig kort i sjø (og mest på båthenger). Det gjør at bidrag- og
miljøbelastning fra båtanlegget på Homborsund brygge kan bli enda noe lavere enn for småbåthavner
med mest fastboende brukere.
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Legges sedimentprøvene til grunn så viser de en god miljøsituasjon. (Bortsett fra for kadmium og TBT.
Begge i tilstandsklasse 3. TBT stammer gjerne fra bunnstoff. Stoffet er forbudt å bruke, og et problem
langs hele kysten). Registreringer for bunnfauna er også rapportert til å ha god tilstand. (Vann.nett).no.
Den økologiske tilstanden i det store sjøområdet er betegnet som moderat, men på vei til god der
miljømålene for 2022-2027 forventes nådd. Det er derfor med bakgrunn i de rådende forhold at en
utvidelse av småbåthavnen med de forventede forholdsmessige utslipp mens båtene ligger i sjøen, ikke
vil bidra til noen vesentlig forurensningsmessig endring for vannressursen. Dybden i havne- og
sjøområdet gjør for øvrig at bunnsedimenter ikke vil virvles opp som følge av båtaktivitet. Et utvidet
småbåtanlegg synes heller ikke å gi båttrafikk som berører naturtypen ålegrasseng og synes ikke å
utfordre situasjonen for fuglelivet som er registrert i området.
Når det gjelder begrenset utfylling i sjø med stein så vil tiltaket kunne endre nitrogen status fra svært
god som oppgitt i Vann-nett til en noe dårligere tilstand grunnet nitrogen fra sprengstoffrester i tilført
stein. Endringen vil imidlertid være av forbigående karakter fordi fjordsystemet har rimelig god
vannutskiftning med et røft sjøområde like utenfor. Nitrogen er gjerne også en minimumsfaktor for
plantevekst i marine systemer, og utfylling i sjø vil bli utført utenom hovedsesong for planktonvekst i
sjøen. Det vil også gjøre at nitrogenkonsentrasjonene vil tynnes ut før planteveksten i sesongen inntrer
for fullt. Dette med partikkelflukt og plastrester i stein lar seg ellers løse gjennom anleggstiltak, og
partikkelform med potensiell skade på fisk, vil normalt med våre gneisholdige bergarter ikke være noe
problem. Fisken vil her også ha gode muligheter til forflytning.
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