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Høringsuttalelse til søknader om utslippstillatelse – forberedende arbeider for utbygging
av nytt dobbeltspor i Moss kommune
FNF er et samarbeidsforum bestående av følgende organisasjoner:
Naturvernforbundet i Østfold, Norges Jeger- og Fiskerforbund Østfold, 4H Østfold, Oslofjordens
Friluftsråd, DNT Nedre Glomma, DNT Vansjø, DNT Indre Østfold, Tistedalens Friluftslag, Norsk
Ornitologisk Forening Østfold og Østfold Botaniske Forening. I denne uttalelsen representerer vi
alle tilslutta organisasjoner.

”Bane NOR søker om utslippstillatelser til utslipp av anleggsvann fra forberedende anleggsarbeider
for prosjekt Nytt dobbeltspor Sandbukta – Moss - Såstad. Det søkes om utslipp til Sandbukta,
Molbekktjern og Verlebukta. Utslippene forventes å kunne medføre en økt tilførsel av bl.a. suspendert
stoff/partikler. Ved Moss stasjon vil utslippene i tillegg inneholde tungmetaller, olje og PAH ettersom
tiltaket flere steder innebærer graving i forurensede masser. Avrenning fra eventuell bruk av
sprengstoff i anleggsarbeidene, eller uhell/lekkasjer fra anleggsmaskiner kan også medføre utslipp til
resipientene.”

FNF Østfold vil med denne uttalelsen understreke viktigheten av at det ikke forekommer
forurensing til sjø i noen som helst grad under arbeidene med ny trase Sandbukta-MossSåstad. Dette med utgangspunkt i Forurensningsloven og Vanndirektivet.
Vi ser i søknaden om utslippstillatelse at det er gjort grundige forarbeider og kartlegging, og
at det vises forståelse for at arbeidene skal gjøres i områder som er høyt skattet i forhold til
naturverdier og friluftsliv. Teoretiske beregninger er imidlertid noe annet enn virkeligheten
og uforutsette hendelser kan oppstå. Derfor er det svært viktig at tilsyn- og kontrollrutiner
utarbeides og gjennomføres effektivt. Kontaktrutiner slik at publikum kan melde inn avvik
må opprettes. Alle rensetiltak må fungere og all overvåkning må gjennomføres og følges

opp. Skulle det oppstå uønskede hendelser er det essensielt at overvåkning og
tilbakemelding til myndighetene fungerer og er effektiv.
Krav til støv og støy må være konkrete og driften må stanses dersom det rapporteres om
avvik på tillatelsens driftstider. Natt og helgearbeid må ikke tillates i utgangspunktet.
Overtredelser av lovverket må straffes med bøter av størrelsesorden som gjør at det blir en
reell konsekvens for forurenser.
Utslippstillatelsen omfatter ikke dumping av masser i sjø, og vi ser fram til en plan for
deponering av masser på land.
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