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RH- Oppmåling har på vegne av Veabuen båtlag m. fl. laget en
konsekvensutredning
(KU) for Ospøy småbåthavn (RH Oppmåling, 2018) .
Utredningen er gjort i forbindelse med detaljreguleringsplan
for Ospøy
småbåthavn på Kar møy, Rogaland.
I tilbakemeldingen fra kommunen står det: "Kapittelet om naturmangfold er
akseptabel (for sjø) med tanke på kartlegging, men er fremdeles mangelfull med
tanke på konsekvens. For andre områder gir ikke utredningen god nok
kunnskap. Særlig gj elder dette for vannmiljø/forur ensning , som igjen vil kunne
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få konsekvenser for naturmangfoldet (i sjø). ….. Utredningen
hvordan planforslaget hensyntar de ulike interessene."
COWI er engasjert til å utrede konsekvenser

3

må bedre vise

av ny små båthavn med h ensyn til

forurensing og påfølgende effekt på naturmangfold. Rapporten baserer seg på
offentlig tilgjengelig informasjon, kartlegging og informasjon i KU samt
informasjon fra oppdragsgiver. Det er ikke foretatt befaring i forbindelse med
rapporten.

2

Områdeb eskrivelse

Ospøya ligger på vestsiden av Karmøy. Øya er forbundet med Veavågen og
Salvøy med broforbindelse ( Figur 1 ) . Bukta som småbåthavnen skal ligge i er
grunn og sørvendt, se flyfoto i Figur 2 . Ytterst i bukta er det ca. 5 m dypt (RH
Oppmåling, 2018) .

Figur 1 : Ospøya (markør)
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Figur 2 : Bukta hvor Ospøy småbåthavn planlegges etablert . Bildet er hentet fra
https://www.norgeibilder.no/
.

2. 1

Vannmiljø – vanndirektivet

Ospøy ligger i vannforekomst Ve avåge n - ytre, ID 0242040902 - C.
Vann forekomsten er beskrevet som moderat eksponert kyst med kort (dager)
oppholdstid for bunnvann, moderat bølgeeksponering og moderat
strømhastighet. Den økologiske tilstanden
er dårlig (VannNett, 2018) .
Vannforekomsten

er vurdert som god, kjemisk tilst and

er ikke i risiko (se Figur 3 ) og forventes å nå miljømålene

om

god kjemisk og økologisk tilstand innen 2021.
Under kartleggingen i havnebassenget på Ospøy, i forbindelse med
konsekvensutredningen,
ble det observert slam på vegetasjonen i indre del av
bukta (punkt 4 og 6). Dette indikerer dårlig vannutskifting
bassenget (RH Oppmåling, 2018) .
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Figur 3 : Utdrag fra kart i VannNett viser at vannforekomsten som Ospøy ligger i,
Veavågen - ytre, forventes å nå miljømålene innen 2021 . Ingen risiko =
grønn farge (VannNett, 2018) .

3

Beskrivelse av tiltak

Formålet med detaljreguleringsplanen
(Plan ID 2112, 2018) er å legge til rette
for småbåthavn med plasser for båtforening, naust for grunneiere og et
klubbhus for båtforeningen. Se kart og planer i Figur 4 , Figur 5 og Figur 6 under.

Figur 4 : Utdrag av detaljplan
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Innenfor området skal det etableres kai, og det samlede fortøyningsareal er
begrenset til 92 båtplasser. Båtplasser skal kun gjelde for småbåter opp til 17
fot på tvers av brygge/kai, eller opptil 20 fot fortøyd på langs a v brygge/kai,
som ikke hindrer ferdsel i sjø.
Naust skal bygges ved sjøen og kun benyttes til oppbevaring
tilhørende utstyr. De skal ikke benyttes eller tilrettelegges
legges opp til to småbåter per naust.
Flytebrygge

for overnatting.

skal kun etableres innenfor området merket f_SB3 i Figur 4 .

Figur 5 : Situasjonsplan
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Figur 6 : Mot sør, fra fylkesvegen.

4

Naturmangfold

og naturressurser

i sjø

Kartet under ( Figur 7 ) er hentet fra Naturbase og viser registrerte naturtyper og
rødlistearter i sjø rundt Ospøy. Det er registrert store områder med skjellsand
samt sjøfugler med særlig stor/stor forvaltningsinteresse.
Som beskrevet i
konsekvensutredningen
har Niva modellert inn ålegrasforekomster
i området.
Under arbeidet med kons ekvensutredning
Oppmåling, 2018) , se kap. 4.1.1.

ble naturmangfold

i sjø kartlagt (RH

Hettemåke
Makr ellterne
Svartbak
Sjøorre
Dvergdykker

Skjellsand

Figur 7 : Utsnitt fra kart i Naturbase som viser viktige naturtyper og arter av nasjonal
forvaltningsinteresse.
Grønne, skraverte felter representerer viktige
naturtyper som i d ette tilfellet er skjellsand. Grå punkter representerer
arter av særlig stor forvaltningsinteresse
som i dette tilfellet er fuglearter.
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4. 1

Ålegras

Ålegras er en viktig naturtype som danner undervannsenger med langsmale blad
fra 10 cm til over 1 m lange (se Figur 8 ) . De vokser i spredte forekomster på
sand - , leire - og mudderbunn i grunne havområder med løs eufotisk (lyspåvirket)
saltvannsbunn. Ålegras er en karplante som er avhengig av fotosyntese. Nedre
voksedyp varierer fra strandsonen ned til 5 - 10 m dyp avhengig av siktedypet .
Plantene krever mye lys, minst 15 % av overflatelyset (Direktoratet for
naturforvaltning,

2011) .

Ålegras er en flerårig plante, gjennomsnittlig livslengde er i Danmark funnet å
være 1,5 år . Biomassen av ålegras er størst om sensommeren og de fleste blad
reduseres eller dør ut om vinteren.

Nye blad gror opp fra rotstammen

Figur 8 : Ålegraseng. Foto Øystein Paulsen. Bildet er hentet fra (Miljødirektoratet,

neste vår.

2018) .

Undervannsengene danner en tredimensjonal struktur på sedimentbunnen som
gir skjul og levested for en rekke arter . De er leve - og gytested for småfisk og
viktige for dyregrupper som børstemark, krepsdyr og bløtdyr og dermed viktige
for det biologiske mangfoldet. Plantene forbedrer vannmiljøet ved at de tar opp
CO og binder næringsstoffer. Rotskuddene stabiliserer sedimentene og påvirker
sedimentet ved å transportere oksygen fra blader til sediment.
Tilbakegang av ålegras er knyttet til nedbygging av kystsonen med utvikling
industriområder,
utfylling og mudring av småbåthavner, forurensning og i
enkelte tilfeller også beiting av fugl som knoppsvane.

4. 1 . 1

av

Ålegras på Ospøy

Under kartleggingen i mai 2018 (RH Oppmåling, 2018) ble det registrert ålegras
inne i havnebassenget på Ospøy, se markering av utbredelse på kartet i Figur 9 .
Ålegra seng i Ospøy havnebasseng er antatt til å ha en utstrekning på opptil ca.
0,6 daa. Arealet er vurdert etter befaring og oppmålt med håndholdt GPS.
Lokaliteten med ålegrasseng når ikke opp til økologiske kriterier for svært viktig
og viktig og naturtypen vurderes som lokalt viktig med C- verdi (Direktoratet for
naturforvalning,
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Figur 9 : Kartlagt ålegrasforekomst markert med grønt. Kraftig svart stipling viser
planområdet, svak svart stipling viser fremtidig kaiområde, blå stipling
viser grense mellom fremtidig båtoppstillingsplasser
og offentlig farleder i
sjø.

4. 2

Tareforekomster

Større tareskogforekomster

er en av de marine nat urtypene som inngår i

kartlegging av marint biologisk mangfold (Direktoratet for naturforvalning,
2001) . I verdisettingen skilles det mellom 1) ren stortareskog, 2) stortareskog
med innblanding av andre arter og 3) sukkertare.
Tareskogen har en vid utbredelse og står for en betydelig produksjon av
organisk materiale. Arealet av tare utenfor kysten er anslått å være omtrent like
stort som arealet av dyrket mark i Norge. Tareskogen har en grunnleggende
betydning for det assosier te plante - og dyresamfunnet. Det er et yngle - og
oppvekstområde, gjemmested og beiteplass for fisk. Bløtdyrene og krepsdyrene
i tareskogen er viktige som næringsdyr for fisk, krabbe og hummer. Noen
fuglearter benytter også tareskogen som matfat (Miljøstatus, 2018) .
Stortare:
Stortareskog finnes på hardbunnsområder nedenfor lavvannsgrensen.
Stortarens dybdeutbredelse varierer med lystilgangen og i de klareste
kystområdene kan enkeltindivider vokse helt ned mot 40 meters dyp. De tette
tareskogene

stopper vanligvis ved 20 - 25 meters dyp.

Sukkertare:
På slutten av 1990 - tallet gikk forekomsten

av sukkertare

kraftig tilbake i store

deler av Østfold, Vestfold, Telemark, Agderfylkene og Rogaland og arten har
derfor vært spesielt overvåket i lengre tid. Resultater fra overvåkings programmet Økokyst viser at sukkertaren på vei tilbake, i noen områder på
sa m me nivå som tidligere (Miljødirektoratet,
livskraftig i Artsdatabanken (Artsdatabanken,

http://projects.cowiportal.com/ps/A047671/Documents/3
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Observasjoner gjennom mange år antyder en trend hvor flerårige
sukkertaresamfunn
i økende grad tildekkes av hurtigvoksende trådalger.
Tildekking av trådalger kan føre til for lite sollys for taren, slik at den ikke greier
å drive fotosyntese som er livsnødvendig. Sediment på bunnen er blant
faktorene som kan hindre sukkertare i å spire og i å feste seg til fast fjell. Dette
antas å være en viktig årsak til at sukkertar e ikke har reetablert seg på steder
der den har forsvunnet. Sedimentet kan for eksempel komme som avrenning fra
land eller som tilførsler fra elvene, eller fra alger som dør og samles på bunnen.
På de mindre eksponerte områdene slåss sukkertaren mot trådal ger og partikler
og slam på bunnen. Det er heller ingen løsning for arten å flytte ut i mer
eksponerte områder, for der utkonkurreres den av andre tarearter som tåler mer
bølger. Sukkertaren er sårbar for partikkelforurensning
og overgjødsling. Det
fører t il mindre lys, begroing av trådalger og sedimenter på bunnen som hindrer
sukkertare i å spire og vokse seg stor. Sukkertaren er en kaldtvannsart. Når
vanntemperaturen
går over 23 °C gjennom en lengre periode dør sukkertaren
(Miljøstatus,

4. 2. 1

2018) .

Tareforekomster

Det er ikke registrert

på Ospøy

forekomster

av stortare i Naturbase (Naturbase,

2018) .

Under kartleggingen i mai 2018 ble det observert litt stortare helt ytterst i bukta
samt spredte forekomster av sukkertare inni bukta (RH Oppmåling, 2018) .
Forekomstene er for små til å vurderes som viktige iht. kriterier i DN - håndbok
19 .

4. 3

Skjellsand

Skjellsandforekomstene
er generelt høyest i skjærgården, i de områdene hvo r
tilførselen av minerogent materiale (sand, grus og leire) er lav. I områdene må
det derimot være tilstrekkelig bølgeenergi for en effektiv knusing av skallene.
Generelt avsettes de største og groveste partiklene på grunt vann, mens de
finere partiklene b lir ført ned på dypere vann, eller i avskjermede basseng.
Skjellmaterialet føres ofte inn på lesiden av holmer og skjær. Det er også vanlig
å finne masseforekomster av skjellsand i områder med sterk strøm, eller
områder hvor det tidligere har vært sterk st røm med høy næringstilgang.
De største forekomstene av skjellsand finnes gjerne i strømrike områder, på dyp
mellom 10 - 30 meter.
Skjellsand er et habitat som ofte er rikt på bløtbunnsfauna, og fungerer som
gyte - og oppvekstområder for flere fiskearter. Større krepsdyr benytter
skjellsand bankene til parringsplasser og ved skallskifte, i tillegg til at de finner
matgrunnlag
overskuelige

4. 3. 1

her. Skjellsand regnes som en ikke fornybar ressurs innenfor
tidsrammer (Miljødirektoratet,
2018) .

Skjellsand på Ospøy

Som vist på kartet i Figur 7 er det store områder med skjellsandforekomster
rundt Ospøy. Det ble f unnet innslag av skjells and i havnebassenget på Ospøy
under kartleggingen

http://projects.cowiportal.com/ps/A047671/Documents/3
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4. 4

Gyteområder

Det er ikke registrert

5

11

gyteområder

Konsekvenser

for fisk nær Ospøy (Kystinfo,

2018) .

– etablering av småbåthavn

Generelt vil e tablering / utvidelse av båthavner ofte medføre mudring og/eller
utfylling av masse, utlegging av kabler og rørledninger, utlegging av
(flyte)brygger,
etablering av bølgedempere og moloer. Alt dette kan bidra til å
endre naturlige leveområder v ed å :

›
›
›
›
›

Fjerne / end re substrattype
Redusere / fragmentere

en viktig naturtype

Endre på vannutskiftingsmønster
Endre bølger og strømmønster
Redusere lysforhold (brygger / t urbiditet)

Tiltakene k an redusere utbredelsen

avviktig e naturtype r , redusere det biologiske

mangfoldet knyttet til naturtypen (e) , og kan ødelegge/redusere
funksjonen til et verdifullt område i sjøen.

5. 1

Forurensning

den økologiske

i småbåthavner

Miljøundersøkelser ved småbåthavner har vist at både sedimenter,
grunnmasser, sandfangsmasser og løse masser som ligger på opplagsplasser
sterkt forurenset av stoffer som finnes i nytt og gammelt bunnstoff (kobber,
sink, TBT). Analyserte prøver tyder på at også utslipp av drivstoff, olje og
maling forurenser

er

småbåthavner.

På oppdrag fra Miljødirektoratet
gjennomgikk COWI i 2017 kunnskapsstatus en
om milj øforhold ved norske småbåthavner (COWI AS, 2018) . Her vurderer COWI
at bunn stoff utgjør den viktigste

kilden til utslipp .

Bunnstoff inneholder biocider (kobber - og sinkforbindelser) som skal hindre at
organismer etablerer seg på skroget. Gammelt bunnstoff kan inneholde TBT,
bly, PCB, PAH og andre miljøgifter. Bunnstoffet virker slik at når båten ligger på
van n vil det kontinuerlig avgis biocider fra malingens overflate. Svenske
miljømyndigheter
har undersøkt hvor mye kobber og sink som avgis fra
fritidsbåter i løpet av en 5 mnd. sommersesong på vann. Det ble beregnet at
hver frit idsbåt i gjennomsnitt avga 0,82 gram kobber og 0,97 gram sink per dag
n år båtene lå på sjøen. For en gjennomsnittlig småbåthavn i Norge (129 båter)
tilsvarer dette et direkte utslipp til vann av kobber på ca. 16 kg og sink ca. 18
kg (COWI AS, 2018) .
På land er det hovedsakelig spyling og rengjøring av skroget og generelt
vedlikehold (skraping, pussing) som medfører at stoffer og partikler av bunnstoff
og maling spres til omgivelsene. Disse partiklene er også en kilde til mikropla st.
Ofte brukes det høytrykksspyler og spylevann med groer og løsnet bunnstoff går
i mange tilfeller direkte til sjø. De fleste bunnstoff inneholder også løsemidler.
Under vår - /høstpuss er det også vanlig med vedlikehold av motor ved at
motorolje og oljef iltre byttes. Oljeholdig avfall skal leveres som farlig avfall.
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Mange fritidsbåter har vannavkjølte innebordsmotorer og enkelte har også
vanntanker og septikanlegg. Når disse båtene tas på land blir vannet i stor grad
erstattet med frostvæske som enten tøm mes direkte på opplagsplassen eller på
sjø ved klargjøring om våren. Enkelte frostvæsker kan inneholde etylenglykol
som er giftig og slik frostvæske

5. 2

skal behandles som farlig avfall.

Drift av småbåthavn

og påvirkning

på vannmiljø

En småbåthavn i drift kan gi konsekvenser for både vannkvalitet,
organismesamfunn og de fysiske bunnforholdene gjennom (Eli Rinde, NIVA,
2012) :

›
›
›

Søl av drivstoff og oljeprodukter

›
›
›

Utslipp av maling og lakkprodukter

›

Båttrafikk g ir oppvirvling av sediment (forstyrrer
lysforhold (redusert fotosyntese)

Utslipp av eksos og forbrenningsprodukter
Utlekking av miljøgifter
bryggeanlegg

fra båtmotorer

fra bunnstoff og impregneringsmidler

fra båter og

Forsøpling og utslipp av organisk avfall
Vekst av begroingsorganismer
på brygger, tauverk og flytelegemer
kan igjen ha en eutrofieffekt so m gir lavt O nivå/råtten bunn
bunndyr)

og dårlige

5. 3

Ospøy – forurensning
naturmangfold

5. 3. 1

Potensielle negative effekter på ålegras Ospøy

Næringssalter

og konsekvenser

: Økt e tilførsler av næringssalter

– dette

for

under anleggsarbeidet

kan føre

til økt produksjon av planteplankton og dermed høyere partikkelinnhold i
vannmassene. Partikler i vannmassene, både i form av planteplankton og
suspendert stoff/slam fører til redusert lystilgang for ålegraset og kan gi en
reduksjon av nedre voksegrense. Ålegrasengenes utbredelse vil kunne krype
oppover begrenses mot grunnere vann.
Næringssaltanrikning
kan også føre til økt produksjon av opportunistiske
trådformede alger. Disse kan utnytte lys og næringsforhold mer effektivt enn
ålegraset og de vil vokse som påvekstalger på ålegraset eller danne mer
løstliggende forekomster av trådalger som overgror og skygger for ålegraset.
Slike algematter kan også danne tette tepper mellom ålegrasskuddene og fø re
til reduserte oksygenforekomster
i sedimentene (Direktoratet for
naturforvaltning,
2011) .
Småbåthavner
: Skygge fra brygger og båter kan redusere lyset under
minstekravet (15 - 20 % av overflatelyset) og vil hindre vekst av åle gras.
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for å vokse. Figuren viser lysforhold

på ulike dyp med og uten skygge (bryggeanlegg/båter).
fra presentasjon av Eli Rinde, NIVA.

Figuren er hentet

Forankring og mudring ka n også bidra til å fjerne ålegras fra disse lokalitetene.
Nedfall fra begroing og søppel kan dekke til bunnsedimentene, i tillegg til at
småbåthavner fører med seg økte belastninger av miljøgifter. Miljøgifter eller
olje kan medføre endringer i kjemiske fo rhold som kan gjøre sedimentene
uegnet for ålegras. Men, det er uvisst hvilke forurensninger og konsentrasjoner
som påvirker ålegraset.

5. 3. 2

Under tiltaket

Under tiltaket vil bygging av 294 meter kai , parkerings plasser og adkomstveier
medføre tilførsel av partikler og avrenning næringsstoffer fra land og oppvirvling
av sediment. Det er ingen mistanke om forurensede sedimenter i
havnebassenget, men som nevnt er ålegras og sukkertare
tilslamming og eutrofiering.

5. 3. 3

sårbare for

I driftsperioden

I tabellen under, Tabell 1 , er det beregnet et fremtidig årlig utslipp av biocidene
kobber og sink fra båter på sjø i småbåthavnen på Ospøy , basert på tall fra
COWIs utredning for Miljødirektoratet
(COWI AS, 2018) . Det er beregnet utslipp
fo r to alternativer:

›

Alternativ
1: 92 båtplasser
– maksimal kapasitet.
+ 20 båtplasser disponert av Veabuen båtlag.

›

Alternativ
2: 56 båtplasser . 1 småbåt per naust + 20 båtplasser
disponert av Veabuen båtlag.
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Tabell 1 : Tabellen viser beregnet årlig utslipp av kobber og sink i småbåthavnen.
Beregningene er basert på beregnet utlekkin g av biocider fra bunnstoff fra
båter som ligger på sjø som i rapporten Miljøvennlige småbåthavner
(COWI AS, 2018) .

Utlekking
av miljøgifter
i
løpet av en sommersesong

Alternativ

1:

Alternati

v 2:

92 båtplasser

56 båtplasser

Sink (0,82 g per båt / dag )

11,54 kg

7,03 kg

Kobber (0,97 g per båt / dag )

13,65 kg

8,31 kg

(5 måneder /153

dager )

I tillegg må man beregne at det vil være noe søl av drivstoff og oljeprodukter,
utslipp av eksos og forbrenningsprodukter
fra båtmotorer og generell forsøpling.

6

Avbøtende tiltak – miljøvennlige

småbåthavner

I prosjektet Hav møter Land er det laget en håndbok med sjekkliste for å
planlegge og utvikle miljøvennlige småbåthavner (Länsstyrelsen, 2013) .
Prosjektet samler 26 kommune r, regioner universitet og statlige myndigheter i
Sverige, Norge og Danmark. Håndboken kan brukes som en sjekkliste når nye
og eksiterende småbåthavner skal planlegges og utvikles.
Det er flere faktorer som påvirker miljøet når man bygger i vannet:

›
›
›
›

Fysisk e inngrep
Effekter som følge av endret vannføring
Høyere innhold av gift og næringsstoffer
Støy og visuelle inngrep

Effektene kan oppstå både under og etter byggetiden som et resultat av det som
er blitt bygget. Dette er i stor grad beskrevet i eksisterende KU (RH Oppmåling,
2018) og detaljreguleringsplan;
her er det lagt vekt på tiltak som reduserer
konsekvenser
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Avbøtende tiltak Ospøy

I planleggingsfasen er det tatt hensyn til ålegrasforekomst ved plassering av
flytebrygger (RH Oppmåling, 2018) , se Figur 9 , og bryggeanlegg er plassert slik
at maksimal vannsirkulasjon

blir opprettholdt.

I detaljreguleringsplanen
(Plan ID 2112, 2018) er følgende forutsetninger
grunn for å hindre forurensning og skade på naturmangfold:

lagt til

›

§ 7 Ved bygging i sjø og på land skal det foretas avbøtende tiltak for å
redusere partikkelspredning.
Arbeidene skal foregå utenom ve kst - og
gytesesong

›
›

§ 8 Det er forbudt å etablere permanent

›

§ 32 Innenfor formålsgrensen skal nausteier og båteiere tilknyttet
planområde t ha felles renovasjonsanlegg.

§ 9 Det er forbud mot oljetømming,
rengjøring/vedlikehold
av båt.

fyllestasjon

bunnskraping,

for diesel
bunnsmøring

og

I tillegg anbefales følgende tiltak for å redusere forurensning og negativ
påvirkning på vannmiljø og natu rmangfold under tiltak og drift:

›

Det tilrådes ikke at det anlegges offentlig båtopptrekk siden dette kan
medføre økt båttrafikk fra båteiere som ikke har fortøyningsplass i
båthavnen.

›

Under tiltaket bør ålegrasforekomsten
beskyttes mot nedslamming
hjelp av siltgardin (eller ev. boblegardin).

›

Stolper eller andre deler av bryggeanlegget som har kontakt med vannet
bør i kke være behandlet med kjemisk beskyttelse av treverket. Det bør
heller konstrueres av stål, betong eller annet sterkt materiale.

›

Brygger/flytebrygger

ved

må ha åpninger som tillater at vannet sirkulerer.

Bryggene bør også ha en passasje mot stranden der vanne t kan strømme
forbi (Länsstyrelsen, 2013) .

›

Avfallshåndtering:
Småbåthavne n skal kunne ta imot alle typer avfall fra
de båtene som bruker anlegget. Omfang og utforming må vurderes i forhold
til behov. Det vil være behov for mottak av restavfall, avfall som skal
resirkuleres og muligens farlig avfall. Ettersom det på Ospøy ikke er tiltenkt
plass på land for rengjøring, vedlikehold eller lagring av båter kan man
vurdere at mengden farlig avfall er liten (COWI AS, 2018) .

›

Det bør utarbeides avfallsinstrukser/miljøinstrukser

til båteiere/brukere

båthavnen som bl.a. oppfordrer til bruk av miljøvennlige
opp godt synlig på avfalls stasjon eller informasjonstavle
båtforeningen.

av

produkter. Henges
og følges opp av

Tiltak som k an vurderes:

›

Vurder om pålebrygge kan erstatte flytebrygge. Pålebrygger er ofte bedre
for miljøet enn flytebrygger. Pålebrygger gir mindre skygge, de påvirker
ikke overflatestrømmene
(Länsstyrelsen, 2013) .

›

like mye, de gir ingen "pumpeeffek t er" etc .

Reduksjon av antall båtplasser fra 92 til 56 vil redusere utslipp av
tungmetaller
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7

Konklusjon

Det er per i dag umulig å unngå noe forurensning
som
sink.
sin k
hele

i småbåthavner.

Bunnstoffene

brukes for å hindre begroing inneholder hovedsakelig biocidene kobber og
For Ospøy småbåthavn er det estimert en årlig utlekking av ca. 11,5 kg
og 13,7 kg kobber som følge av at 92 småbåter (worst case) ligger i sjøen i
sommersesongen. I tillegg kommer småsøl av diesel og olje, eksos og

forbrenningsprodukter

fra motorer og generell forsøpling.

Vask og vedlikehold av båter utgjør den størst e miljøpåvirkningen
ved båthavner
i Norge. Ved rengjøring av skroget spyles gammelt bunnstoff av og ofte havner
dette da i sjøen. Det er påvist betydelig høyere konsentrasjoner av kobber, sink
og TBT i sedimentene ved spyleområder sammenlignet med resten a v arealet i
småbåthavnene (COWI AS, 2018) . Det viktigste tiltaket for å unngå
forurensning i havnebassenget på Ospøy er derfor at det er forbud mot
oljetømming, bunnskraping,
§ 9 (Plan ID 2112, 2018) .

bunnsmøring

og rengjøring/vedlikehold

Men, dette tiltak et innebærer at båteiere må utføre vedlikeholdet

av båt, ref.

et annet sted

som ikke nødvendigvis har gode løsninger for oppsamling av partikler/bunnstoff
og rensing av spylevannet. Totalt sett, utfra generelt miljøhensyn, vil det best e
være å etablere en moderne spyle plass med renseanlegg slik at nødvendig
båtpuss blir utført på kontrollert vis. Ettersom Miljødirektoratet
skal utarbeide
nye retningslinjer for småbåthavner som sannsynligvis innebærer strengere
krav, anbefaler COWI at det planlegges/tilrettelegges
for et ablering av ev.
fremtidig spyleplass el ler lignende . Se rapporten " Miljøvennlige småbåthavner "
for eksempler på alternative r til tradisjonell spyleplass (oppblåsbar tørrdokk,
skrogduk, skrogvaskemaskiner,

UV etc.) (COWI AS, 2018) .

Det er påvist ålegras, skjellsand og sukkertare i tiltaksområdet. Ålegras og
sukkertare er viktige tilholdssteder fo r en rekke arter. Ålegras trenger mye lys
og skygge fra brygger og båter vil virke negativt på utbredelsen . Dette er
hensyntatt i plasser ing av kaier og flytebrygge. Det antas at det vil være relativt
stor vannutskifting i bukta (VannNett, 2018) slik at konsentrasjonene av
utlekkede metaller fortynnes underveis og ikke påvirker forekomstene av
ålegras og sukker tare i særlig grad.
Med de avbøtende tiltak som allerede er planlagt i detalj reguleringsplanen
foreslåtte nye tiltak i kapittel 6.1 minimeres de negative eff ektene på

samt

vannmiljø/ forurensning og naturmangfold i sjø . Gode rutiner, oversiktlig
miljøstasjon samt jevnlig oppfølging og informasjon fra Veabuen båtlag vil være
viktig for å drive en mest mulig miljøvennlig småbåthavn.
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