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Høringsuttalelse til søknad om utslipp fra anleggsarbeider for nytt
dobbeltspor for jernbane, Moss og Rygge, 2018/755.
Bane NOR søker Fylkesmannen om tillatelse til utslipp fra anleggsarbeid for bygging av
nytt dobbeltspor for jernbane. Det søkes om utslipp av renset anleggsvann til
Mossesundet, Verlebukta og Gunnarsbybekken.
Vi vil med dette uttrykke vår støtte til Moss og Omegn Jeger- og Fiskerforenings bekymringsmelding til
Fylkesmannen, datert 2. desember 2018. (vedlegg til dette brevet også)
Tilslutta organisasjoner i FNF Østfold synes det er alarmerende at man baserer sine utredninger på
gamle rapporter fra 90-tallet og ikke tar større hensyn til det arbeidet som den lokale foreningen MOJFF
har lagt ned i Gunnarsbybekken de siste årene. Vi ber om at Fylkesmannen pålegger baneNOR om å
gjøre en grundigere jobb i denne delen av søknaden, og at det tas større hensyn til naturmangfoldet og
vannkvaliteten i bekken. Krav til rensing og overvåkning må være strenge, og det må avsettes midler til
oppfølging av dette.
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I rapporten leser vi:
«Ingen av estimatene over har tatt hensyn til klimaendringer. Det kan dermed forventes at ved
ekstremvær (nedbør ut over normalen) kan det i kortere perioder forventes at mer vann må tas hånd
om, eller fordrøyes på anleggsområdet e.l.»
Vi mener også det burde vært tatt hensyn til klimaendringer, i den forstand at det med stor
sannsynlighet kan forventes mye/økt nedbør og/eller tørke. Hvilke konsekvenser vil en flom eller tørke få
for livet i bekken når det også belastes med forurenset utslipp?
Når det gjelder utslipp til Verlebukta og Sandbukta, forventer vi at Fylkesmannen setter nødvendige krav
til overvåkning, og at dette blir nøye fulgt opp. Vi ser i søknaden at baneNOR argumenterer som følger
om et ekstra renseanlegg for Verlebukta:
«Dersom vi antar at renseanlegget skal driftes i 4 år, 2019 til 2022 (48 mnd.), vil det medføre en
merkostnad på drøyt 1 million kr. Ut fra et kost-nytte perspektiv, og at resipienten høyst sannsynlig vil
tåle utslipp av vann med omsøkte grenseverdier, anbefales det ikke å etablere ytterligere rensing.
Dersom overvåkningen viser behov for tiltak, må dette imidlertid iverksettes.»
Vi regner med at en eventuell forurensningssak vil medfølge bot som tilsvarer dette etter prinsippet om at
forurenser betaler.
Forøvrig synes vi det mangler en oversikt over samlet belastning. Det argumenteres med at det finnes
kilder i området som forurenser mer (Rockwool), men influensområdet inneholder både viktig
naturmangfold som ålegrasområder og gyteområder, samt at friluftsinteressene også er store.
Torskebestanden i Oslofjorden har gått sterkt tilbake og det er satt i gang et eget prosjekt for å forsøke å
gjenopprette denne. Konsekvensene av påvirkningen fra utslipp av forurenset anleggsvann bør
kartlegges spesielt med tanke på dette, og vi kan ikke se i referansene at dette prosjektet har vært
involvert.
Også her savner vi en vurdering av konsekvensene av tørke eller ekstrem nedbør.
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