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Averøy kommune - Rånes småbåtlag SA - Vedtak om tillatelse til mudring og
dumping
Fylkesmannen i Møre og Romsdal har ferdigbehandlet søknaden fra Rånes småbåtlag SA
og gir tillatelse til mudring og dumping ved småbåthavnen i Rånes i Averøy kommune.
Tillatelse med vilkår følger vedlagt.
Vi varsler at det vil bli vedtatt et gebyr på kr 12 800 for behandlingen av søknaden.
Vi viser til søknad av 16.07.2018 om mudring og dumping, epost med kartvedlegg av
04.09.2018, og til øvrig korrespondanse i saken.
Vedtak
Fylkesmannen i Møre og Romsdal gir med dette Rånes småbåtlag SA tillatelse til mudring
og dumping ved Rånes småbåthavn i Averøy kommune. Tillatelsen er gitt med hjemmel i lov
av 13.03.1981 om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven) § 11, jf. § 16 og
i medhold av forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning
(forurensningsforskriften) § 22-6. Fylkesmannen har ved
avgjørelsen om tillatelse skal gis og ved fastsetting av vilkårene, lagt vekt på de
forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som
tiltaket for øvrig vil medføre. Det er satt vilkår for tillatelsen. Tillatelsen med tilhørende
vilkår følger vedlagt dette brevet.
Det kan foretas endringer i denne tillatelsen i medhold av forurensningsloven § 18.
Endringene skal være basert på skriftlig saksbehandling og forsvarlig utredning av saken. En
eventuell endringssøknad må derfor foreligge i god tid før endring ønskes gjennomført.
At forurensningen er tillatt utelukker ikke erstatningsansvar for skade og ulempe eller tap
forårsaket av forurensning, jf. forurensningsloven § 56. Brudd på tillatelsen er straffbart
etter forurensningsloven §§ 78 og 79.
Bakgrunn
Rånes småbåtlag SA har søkt om tillatelse til mudring og dumping ved Rånes småbåthavn i
Averøy kommune. De ønsker å mudre ca. 800 m3 masser inne i havnen og dumpe dem på
nærmere angitt sted utenfor. Hensikten med tiltaket er å øke dypet i havnen igjen etter at
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den over tid har blitt grunnere på grunn av naturlige prosesser. Tiltaket har planlagt
oppstart høsten 2019.
Småbåtlaget har selv tatt miljøprøver på sjøbunnen i mudringsområdet. Prøvene viste god
tilstand.
Høring
Søknaden var ikke på offentlig høring, men Fylkesmannen sendte kopi til Fiskeridirektoratet
for kommentar.
I kommentaren (21.08.2018) gjennomgår Fiskeridirektoratet fiskeri- og
akvakulturinteressene i nærliggende sjøområder. Det er mange interesser i området, men
disse har en vesentlig avstand til tiltaksområdet, og Fiskeridirektoratets vurdering er at de
ikke vil komme i konflikt med tiltaket forutsatt at dumpingen utføres nær land i nærheten
av havnen. Fiskeridirektoratet kjenner ikke til at det finnes spesielle verdier av marint
biologisk mangfold i tiltaksområdene, men krever at tiltakshaver skal gi beskjed til
Fylkesmannen dersom slikt skulle bli oppdaget under arbeidet. Videre anbefaler de at
tiltakene utføres om høsten eller tidlig vinter, når livet i kystsonen ligger mest i ro.
Fylkesmannens vurderinger
Mudring og dumping av masser i sjø er regulert av forurensningsforskriften kapittel 22.
Forurensningsforskriften §§ 22-3 og 22-4 fastsetter et generelt forbud mot mudring og
dumping. Etter søknad kan det imidlertid gis tillatelse til slike aktiviteter i medhold av § 226. Ved avgjørelse om tillatelse skal gis, har vi lagt vekt på de forurensningsmessige ulemper
ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper tiltaket for øvrig vil medføre, jf.
forurensningsloven § 11, femte ledd.
Miljøtilstand på sjøbunnen
Tiltakshaver har selv undersøkt sjøbunnen i havnen som skal mudres. Bunnen beskrives
som fast grunn med leire, men med lommer med løse masser på fra 10-50 cm.
Prøvemateriale har blitt samlet ulike steder i løsmassene i havneområdet. Prøvene ble
samlet til en blandprøve, som ble analysert for tungmetaller, PAH-forbindelser, PCB og olje.
Disse stoffene var på bakgrunnsnivå. Vi mener det er en svakhet ved undersøkelsen at det
ikke også ble analysert for TBT (bunnstoff), som er en miljøgift en ofte finner i områder med
mye båttrafikk. Havnen er imidlertid liten av størrelse, og skal ha blitt opprettet ca. 1990,
omtrent på samme tid som det ble forbud mot bruk av TBT på mindre båter. Dette, samt de
meget lave nivåene av de parameterne som er analysert, mener vi gjør det rimelig å anta at
sjøbunnen ikke er påvirket med TBT i nevneverdig grad.
Alt i alt finner vi at tiltaket medfører liten fare for nevneverdig spredning av miljøgifter.
Spredning av større mengder leire og andre løsmasser kan imidlertid gi nedslamming og
andre problemer i naturmiljøet. Vi har derfor satt vilkår i tillatelsen som skal sikre at slik
spredning begrenses til et minimum.
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Vurderinger etter naturmangfoldloven
Fylkesmannen har vurdert tiltakene etter Lov om naturens mangfold (naturmangfoldloven)
§ 8-12. Vurderingene har tatt utgangspunkt i prøveresultatene fra sedimentundersøkelsen i
havnen, samt informasjon tilgjengelig i Naturbasen og Fiskeridirektoratets kartverktøy. Vi
mener at den foreliggende kunnskapen er tilstrekkelig til å behandle søknaden, jf. § 8 i
naturmangfoldloven. Da vi finner at tiltaksområdet og mulige konsekvenser av tiltaket er
tilstrekkelig kartlagt, ser vi ingen grunn til å legge spesiell vekt på føre-var-prinsippet i
denne saken, jf. § 9 i naturmangfoldloven.
I Naturbasen vises yngle- og beiteområder for sjøfugl ved Rånesholmen og Sevikholmen,
men disse har en avstand (luftlinje) til tiltaksområdet på fra ca. 1,4-3 km.
I Fiskeridirektoratets kartverktøy vises større fiskefelt for aktive og passive redskaper, som
begynner ca. et par hundre meter utenfor havnen som skal mudres. Lenger ute i fjorden er
det også rekefelt. I Krekvikbogen, ca. 3,5 km unna mudringsområdet, ligger en aktiv
akvakulturlokalitet. Det ligger også akvakulturlokaliteter ved Mork og Kornstad, ca. 3-4,3
km i luftlinje fra tiltaksområdet.
Avstanden til akvakulturlokalitetene er stor, og vi forventer ikke at disse vil bli påvirket av
tiltaket. Men på grunn av fiskeriinteressene i nærheten, og av generelt hensyn til
naturmiljøet, så er det meget viktig å begrense spredningen av muddermasser til et
minimum. I tillatelsen setter vi vilkår som skal sikre dette.
Etter § 10 i naturmangfoldloven skal en påvirkning på et økosystem alltid vurderes ut fra
den samlede belastningen som økosystemet blir utsatt for. På bakgrunn av de avbøtende
tiltakene vi pålegger, finner vi at tiltakene ikke vil gi et uakseptabelt bidrag til den samlede
belastningen på naturmangfoldet i området.
Etter § 11 i naturmangfoldloven skal tiltakshaver dekke kostandene ved å hindre eller
redusere eventuell skade på naturmangfoldet i et tiltaksområde dersom dette ikke er
urimelig med utgangspunkt i tiltakets karakter og den eventuelle skaden. Dette innebærer
at tiltakshaver kan pålegges å betale for miljøundersøkelser og kartlegging av
naturmangfoldet i tiltaksområdet for å skaffe et større kunnskapsgrunnlag, og at det kan gis
pålegg om å iverksette avbøtende tiltak som skal redusere skadene, eller risikoen for skade,
på miljøet. I denne saken finner Fylkesmannen det rimelig at tiltakshaver får gjennomført
og dekket eventuelle kostnader av avbøtende tiltak slik de blir beskrevet i tillatelsen. De
avbøtende tiltakene er også i henhold til § 12 i naturmangfoldloven, der det settes krav til
bruk av miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder for å unngå eller redusere skader på
naturmangfoldet.
Vanndirektivet
Tiltaket skal utføres i vannforekomsten ved navn Kjølfjorden. Nye inngrep i en
vannforekomst kan, ifølge Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften),
normalt ikke utføres dersom tiltakene vil medføre en reduksjon av forekomstens økologiske
status. Da tiltakene har et begrenset omfang, og vi setter vilkår i tillatelsen for å begrense
spredning av masser, finner vi det ikke sannsynlig at tiltakene vil medføre en forringelse av
vannforekomstens tilstand.
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Konklusjon
Fylkesmannen i Møre og Romsdal tillater mudring og dumping av masser etter fastsatte
vilkår. På bakgrunn av disse vilkårene mener vi at tiltaket ikke vil medføre nevneverdig
spredning av forurensning eller være til skade for naturmangfoldet eller fiskeri- og
næringsinteressene i området.
Erstatningsansvar
Tillatelsen fritar ikke for erstatningsansvar for forurensningsskade etter forurensningsloven
§ 10 og kapittel 8.
Klageadgang
Vedtaket kan klages inn til Miljødirektoratet etter reglene i kapittel VI i forvaltningsloven,
av partene i saken eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra avgjørelsen er
mottatt. Eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes.
Klagen skal begrunnes, og opplysninger som kan ha innvirkning på saken bør nevnes.
Dersom vedtaket påklages, kan Fylkesmannen eller Miljødirektoratet etter forespørsel
vedta at vedtaket ikke skal tre i kraft før klagen er endelig avgjort, jf. § 42 i
forvaltningsloven. Klagen skal sendes via Fylkesmannen.
Eventuell klage fører ikke automatisk til at iverksettelsen av vedtaket utsettes.
Fylkesmannen eller Miljødirektoratet kan etter anmodning eller av eget initiativ beslutte at
vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjørelsen av
spørsmålet om iverksettelse kan ikke påklages.
Varsel om gebyr
Vi varsler at tiltaket blir plassert under gebyrsats 7, noe som medfører at tiltakshaver skal
betale et gebyr på kr 12 800 for Fylkesmannen i Møre og Romsdal sin behandling av
søknaden, jf. forskrift om begrensning av forurensning av 01.06.2004 kapittel 39 om
gebyrer til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven.
Eventuelle kommentarer til varselet om gebyr skal sendes til Fylkesmannen i Møre og
Romsdal innen 2 uker, jf. forvaltningsloven § 16. Vedtak om gebyr vil bli fattet før
utsendelse av faktura, og vedtaket vil kunne påklages.
Reglene om innkreving av gebyrer til statskassen for Fylkesmannens
konsesjonsbehandlinger og kontroller finnes i forurensningsforskriften kapittel 39 og kan
leses på www.lovdata.no. Papirversjon av forskriften kan fås ved henvendelse til
Fylkesmannen.
Offentliggjøring av tillatelsen
Vedtaket skal gjøres offentlig kjent, jf. § 36-11 i forskrift om begrensning av forurensning.
Den som har fått tillatelse, skal så snart som mulig kunngjøre dette i dagspressen.
Kunngjøringen skal inneholde en kort orientering om tillatelsen, hvor man kan henvende
seg for å få innsyn i saksdokumentene og opplysninger om klageinstans og frist for
eventuell klage på vedtaket. Kopi av kunngjøringen skal sendes Fylkesmannen i Møre og
Romsdal innen en måned etter at tillatelsen er gitt. Et forslag til kunngjøringstekst er
vedlagt. Bedriften kan gjerne benytte sin egen logo i kunngjøringen. Fylkesmannens logo
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skal ikke benyttes.
Datoer og frister
 Tillatelsen skal offentliggjøres i dagspressen så snart som mulig
 Det skal gis oppstartsmelding til Fylkesmannen i Møre og Romsdal når tiltaket settes
i gang
 Tillatelsen er gyldig frem til 31.12.2019
 Rapport i tråd med vilkår 6.1 i utfyllingstillatelsen skal sendes til Fylkesmannen
innen 6 uker etter at tiltakene er utført.

Med hilsen
Anne Melbø (e.f.)
fagansvarlig

Thomas Aurdal

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.
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Averøy kommune
Fiskeridirektoratet
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Tillatelse til mudring og dumping ved Rånes småbåthavn i Averøy
kommune
Tillatelsen er gitt i medhold av lov av 13.3.1981 om vern mot forurensninger og om avfall
(forurensningsloven) § 11 og i medhold av forskrift 1.6.2004 om begrensning av forurensning
(forurensningsforskriften) kapittel 22 om mudring og dumping i sjø og vassdrag. Det er satt
vilkår etter forurensningsloven § 16.
Tillatelsen gjelder fra dags dato og er gyldig fram til 31.12.2019.
Tiltakshaver må på forhånd avklare skriftlig med Fylkesmannen i Møre og Romsdal endringer
den ønsker å foreta i forhold til opplysninger gitt i søknad eller under saksbehandling, som
kan ha miljømessig betydning.
Bedriftsdata:
Bedrift
Beliggenhet/gateadresse
Postadresse
Organisasjonsnummer (bedrift)
Lokalitet for tiltaket
Gårds- og bruksnummer for tiltaket
Euref 89, UTM sone 32 for mudring
Euref 89, UTM sone 32 for dumping
Kommune tiltaket utføres i
Saksnummer
Risikoklasse
2017/5821
4

Tillatelse gitt: 04.09.2018

Rånes småbåtlag SA
c/o Hans Erik Kristiansen, Rånesveien 249, 6531
Averøy
919287926
Rånes småbåthavn
Gnr. 139 bnr. 3
nord: 6979762 øst: 424865
nord: 6979725 øst: 424966
Averøy
Anleggsnummer
Tillatelsesnummer
1554.0083.01
2018.0773.T

Endringsnummer: -

Ulf Lucasen
ass. miljøverndirektør

Sist endret: Thomas Aurdal
Overingeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

1. Hva tillatelsen omfatter
Tillatelsen omfatter mudring av ca. 800 m3 masser i Rånes småbåthavn i Averøy kommune
og dumping av disse ved nærmere angitt lokalitet utenfor havnen.
2. Generelle vilkår
2.1 Det forutsettes at tiltaket gjennomføres som angitt i søknad datert 16.07.2018 med
underliggende dokumenter og kartvedlegg i epost av 04.09.2018 dersom ikke annet
fremgår av tillatelsen, andre vedtak eller på annen måte er avklart med Fylkesmannen i
Møre og Romsdal.
2.2 Forurensningsmyndighetens vilkår skal ikke være til hinder for at andre myndigheter kan
stille krav med hjemmel i annen lovgivning.
2.3 Tiltakshaver er ansvarlig for at vilkårene i tillatelsen blir overholdt. Tiltakshaver plikter å
orientere vedkommende som skal gjennomføre tiltakene om de vilkår som gjelder, samt
de restriksjoner som er lagt på arbeidet.
2.4 Forurensningsmyndigheten, eller den de bemyndiger, skal til enhver tid ha adgang til
området for inspeksjon.
2.5 Fylkesmannen kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen, sette nye vilkår, og om
nødvendig trekke tillatelsen tilbake, dersom betingelsene gitt i forurensningsloven § 18
er til stede. Fylkesmannen har på samme grunnlag rett til, på ethvert tidspunkt, å stoppe
arbeidet.
2.6 Hvis det viser seg at de omsøkte løsningene med de beskrevne miljøbeskyttende tiltak
ikke virker som forutsatt i vilkårene, kan den ansvarlige umiddelbart bli pålagt å sette i
gang ytterligere tiltak.
2.8 Ved mistanke om eventuelle funn av kulturminner undervegs i arbeidet skal arbeidene
stanses og NTNU vitenskapsmuseet kontaktes.
3. Internkontroll, beredskap og varsling
3.1 Tiltakshaver skal uten opphold varsle Fylkesmannen om alle unormale forhold som har,
eller kan få forurensningsmessig betydning.
3.2 Tiltakshaver plikter å ha et oppdatert internkontrollsystem, jf. forskrift om
systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
av 6. desember 1996. Internkontrollen skal bl.a. sikre og dokumentere at bedriften
overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og
relevante forskrifter til disse lovene.
3.3 Tiltakshaver plikter å gjennomføre tiltak for å unngå, eventuelt begrense risikoen for
akutte utslipp fra all virksomhet knyttet til dette tiltaket. Slike tiltak skal være basert på
en systematisk gjennomgang av alle elementer i tiltaksaktiviteten.
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3.4 Den ansvarlige skal sørge for å ha en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse,
fjerne og begrense virkningen av akutt forurensning for all virksomhet, jf.
forurensningsloven § 40. Beredskapen til den ansvarlige skal stå i et rimelig forhold til
sannsynligheten for akutt forurensning og omfanget av skadene og ulempene som kan
inntreffe. Beredskapsplikten inkluderer også utstyr og kompetanse til å fjerne og
begrense virkningen av en eventuell forurensning.
3.5 Ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning som følge av virksomheten, skal
den ansvarlige varsle i henhold til forskrift av 09.07.1992 om varsling av akutt
forurensning eller fare for akutt forurensning. Melding om akutt forurensning gjøres til
brannvesenet, telefon: 110 Kystverket har 24 timers vaktberedskap og får meldinger fra
brannvesenet om akutt forurensning.
4. Mudring og dumping av masser
4.1 Fylkesmannen skal varsles når arbeidene starter.
4.2 Mudring skal foretas i området som fremgår av kartvedlegg til søknaden. Dumping skal
foretas som vist på kartvedlegg til epost av 04.09.2018.
4.3 Dersom tiltakshaver får kjennskap til et prosjekt der massene kan nyttiggjøres, skal
massene innenfor rimelighetens grenser benyttes til dette, fremfor at de dumpes i
sjøen.
4.4 Det skal benyttes metoder for mudring, dumping og håndtering av massene som
minimerer faren for spredning av løsmasser og nedslamming.
4.5 Tiltaket skal utføres under rolige vind- og bølgeforhold slik at uønsket spredning unngås.
4.6 Mudring og dumping skal av hensyn til livet i kystsonen utføres høst eller tidlig vinter (15.
september til 15. januar).

5. Kontroll og overvåking
5.1 Tiltakene skal overvåkes i henhold til et enkelt overvåkningsprogram. Overvåkningen kan
gjennomføres visuelt, men må være tilstrekkelig til å avdekke eventuell uakseptabel
spredning og nedslamming. Dersom det avdekkes uakseptabel spredning eller nedslamming,
må det vurderes hvordan dette kan reduseres, som ved å utføre tiltaksarbeidet på en mer
skånsom måte eller å utsette tiltaksarbeidet til en det er mer egnede vind- og bølgeforhold.
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6. Rapportering
6.1 Det skal sendes en kortfattet sluttrapport til Fylkesmannen innen 6 uker etter at tiltaket
er fullført. Følgende skal være beskrevet i rapporten:
- Arbeidet med mudring og dumping
- Utstyret som ble benyttet under tiltakene
- Avbøtende tiltak mot spredning, samt eventuelle hendelser med uakseptabel spredning
og hvordan dette ble håndtert.
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Dette er vårt forslag til kunngjøringstekst ved kunngjøring av tillatelsen i lokalavisen.

Løyve til mudring og dumping ved Rånes småbåthamn
Rånes småbåtlag SA har fått løyve til å mudre om lag 800 m3 massar i ei småbåthamn på
Averøya. Massane skal dumpast i sjøen utanfor hamna. Tiltaka har planlagt oppstart hausten
2019.
Vedtaket er kunngjort på nettsidene til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, www.fmmr.no,
under «Forureining» og «Kunngjeringar».

