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Smøla kommune - Statens vegvesen - Vedtak om tillatelse til mudring og
utfylling ved Edøy hurtigbåtkai
Fylkesmannen i Møre og Romsdal har ferdigbehandlet søknaden til Statens vegvesen om
mudring og utfylling ved Edøy hurtigbåtkai i Smøla 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 22.10.2018, utarbeidet av Multiconsult AS, om mudring og dumping
ved Edøy hurtigbåtkai, og til øvrig korrespondanse i saken.
Vedtak
Fylkesmannen i Møre og Romsdal gir med dette Statens vegvesen tillatelse til mudring og
utfylling i sjø ved Edøy hurtigbåtkai i Smøla kommune. Tillatelsene 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. Tillatelser med tilhørende vilkår følger vedlagt
dette brevet.
Tillatelser med tilhørende vilkår følger vedlagt dette brevet. De kan ikke tas i bruk
før det også foreligger nødvendige klareringer etter plan- og bygningsloven, havne- og
farvannsloven og kulturminneloven.
Det kan foretas endringer i tillatelsene 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.
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Bakgrunn
Hurtigbåtkaien ved Edøy skal moderniseres, og i den sammenheng skal seilingsdypet
utvides ved mudring av ca. 2 500 m3 (grovt estimat) masser over et areal på ca. 1 300 m2.
Det skal også lages et mindre moloutstikk inne i havnen, og deler av mudringsmassen er
planlagt benyttet til dette. Moloen vil dekke et areal på om lag 60 m2 og får et volum på ca.
420 m3. Tiltaket har planlagt oppstart høsten 2018 og ferdigstillelse i mars 2019.
Multiconsult AS har gjort miljøundersøkelser i tiltaksområdet. De fant TBT-forurensning i
tilstandsklasse V, jf. Miljødirektoratets veileder M-608/2016, ved 3 prøvestasjoner, men
ellers var sedimentene lite påvirket av forurensning.
Høring
Smøla kommune, Fiskeridirektoratet og NTNU vitenskapsmuseet fikk tilsendt kopi av
søknad. Vi mottok følgende innspill:
Smøla kommune (21.11.2018): Kommunen er positiv til de omsøkte tiltakene. Kommunen
har vært i kontakt med grunneier, som ønsker at moloutstikket etableres noe lenger øst
enn angitt i søknaden, samt plastres.
Fylkesmannens vurderinger
Mudring og dumping av masser i sjø er regulert av forurensningsforskriften kapittel 22.
Forurensningsforskriften § 22-3 fastsetter et generelt forbud mot mudring. Etter søknad
kan det imidlertid gis tillatelse til slik aktivitet i medhold av § 22-6. Utfylling over sjøbunn
med mistanke om forurensning krever tillatelse etter forurensningsloven § 11. Ved
avgjørelsen av om tillatelse skal gis, har vi lagt vekt på de forurensningsmessige ulemper
ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper tiltaket ellers vil medføre, jf.
forurensningsloven § 11, femte ledd.
Forurensningssituasjon på sjøbunnen
Multiconsult har tatt sedimentprøver i 4 stasjoner i området som skal mudres. I 3 av disse
ble det påvist TBT i tilstandsklasse V, jf. M-608/2016. Enkelte PAH-forbindelser ble påvist i
tilstandsklasse II i 2 av stasjonene, men ellers var samtlige analyserte parametere på
bakgrunnsnivå. Forurensningen kan antas å stamme fra båttrafikken i området. Sjøbunnen
ble funnet å være preget av propellerosjon og i hovedsak bestå av grov skjellsand, men
med flekkvise innslag av silt/leire. Konsulenten mener eventuell oppvirvling som skjer
under tiltaket kun vil medføre lokal tilslamming, og at tiltakene kan utføres uten spesielle
avbøtende tiltak. De anbefaler imidlertid kontrolltiltak dersom det viser seg nødvendig å
grave dypere eller mer omfattende enn først planlagt.
Fylkesmannen slutter seg til konsulentens vurdering at det ikke er behov for omfattende
avbøtende tiltak under det omsøkte arbeidet. En bør imidlertid ha fokus på å begrense
spredningen av partikler, og tiltaksarbeidene bør derfor utføres skånsomt og overvåkes
visuelt. Forurensede mudringsmasser må fraktes til godkjent mottak, mens rene
mudringsmasser bør nyttiggjøres til oppbygging av moloutstikk eller formål på land. Enkel
graveplan sendes til Fylkesmannen før oppstart.
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Vurderinger etter naturmangfoldloven
Fylkesmannen har vurdert tiltaket etter Lov om naturens mangfold (naturmangfoldloven)
§ 8-12. Våre vurderinger har tatt utgangspunkt i Multiconsults rapport og informasjon
tilgjengelig i Naturbasen og Fiskeridirektoratets kartverktøy. Vi mener at den foreliggende
kunnskapen er tilstrekkelig til å behandle søknaden, jf. § 8 i naturmangfoldloven. Vi ser
ingen grunn til å legge vekt på føre-var-prinsippet i denne saken, jf. § 9.
I Naturbasen ligger det ingen registreringer som er relevante i forhold til de omsøkte
tiltakene.
I Fiskeridirektoratets karttjeneste er det registrert et større fiskefelt for passive redskaper,
som har yttergrense i overkant av 200 meter unna tiltaksområdet. Lenger ute i fjorden er
det også registrert fiskefelt for aktive redskaper. Vi finner det lite sannsynlig at fiskefeltet vil
bli påvirket, men en bør ha fokus på å begrense partikkelspredningen under tiltaket.
Nærmeste akvakulturlokaliteter ligger flere kilometer unna tiltaksområdet, og forventes
ikke å bli påvirket.
Etter § 10 i naturmangfoldloven skal en påvirkning på et økosystem alltid vurderes ut fra
den samlede belastningen systemet blir utsatt for. På bakgrunn av samfunnsverdien av de
omsøkte tiltakene, samt tiltakenes begrensede omfang, finner vi at prosjektet ikke vil gi et
større bidrag til den samlede belastningen på naturverdiene enn det som kan aksepteres.
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.
Vurderinger i forhold til vanndirektivet
Tiltakene skal utføres i vannforekomsten ved navn Edøyfjorden. 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 nokså begrenset omfang og sjøbunnen kun er lettere forurenset,
finner vi det ikke sannsynlig at tiltakene vil medføre en forringelse av vannforekomstens
tilstand.
Konklusjon
Fylkesmannen i Møre og Romsdal tillater mudring og utfylling etter fastsatte vilkår. På
bakgrunn av disse vilkårene mener vi at tiltaket ikke vil medføre uakseptabelt stor
spredning av forurensning. Ut fra en samlet vurdering ser vi samfunnsnytten av tiltakene
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som større enn eventuelle mindre, negative effekter de vil ha på naturmangfoldet 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.
En 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, jf. forskrift om begrensning av
forurensning (forurensningsforskriften) av 01.06.2004 kapittel 39 om gebyr til statskassen
for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven § 39-3 og 39-4. Gebyrsats 7
tilsvarer et saksbehandlingsgebyr på kr 12 800. Faktura med innbetalingsblankett blir sendt
ut av Miljødirektoratet. Gebyret forfaller til betaling 30 dager eter fakturadato.
Ressursbruk knyttet til saksbehandlingen legges til grunn ved fastsettelsen av gebyrsats.
Herunder hører gjennomgang av søknaden, innhenting av kommentarer fra andre
faginstanser, korrespondanse med søker, samt utarbeidelse og ferdigstilling av tillatelsen.
Innsats fra andre fagpersoner hos Fylkesmannen inngår også.
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
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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
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 til 31.12.2019
 Rapport i tråd med vilkår 6.1 i tillatelsene skal sendes til Fylkesmannen innen 6 uker
etter at tiltaket er utført.

Med hilsen
Anne Melbø (e.f.)
fagansvarlig

Thomas Aurdal

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Vedlegg:
 Tillatelse til mudring
 Tillatelse til utfylling
 Forslag til kunngjøringstekst
Kopi:
Smøla kommune

Postboks 34 6571

SMØLA

Tillatelse til mudring ved Edøy hurtigbåtkai i Smøla 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 kan ikke tas i bruk før det foreligger
nødvendige tillatelser etter plan- og bygningsloven og etter havne- og farvannsloven.
Tiltaket må også være klarert etter kulturminneloven.
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
Kommune tiltaket utføres i
Saksnummer
Risikoklasse
2018/6013
4

Tillatelse gitt: 23.11.2018

Anne Melbø
fagansvarlig

Statens vegvesen
Julsundvegen 9, 6412 Molde
Fylkeshuset, 6404 Molde
974746123
Edøy hurtigbåtkai
Gnr. 13 bnr. 3 og 38
nord: 7017752 øst: 456701
Smøla
Anleggsnummer
Tillatelsesnummer
1573.0059.01
2018.0999.T

Endringsnummer: -

Sist endret: -

Thomas Aurdal
overingeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

1. Hva tillatelsen omfatter
Tillatelsen gjelder mudring av om lag 2 500 m3 sjøbunn innenfor et areal på 1 300 m2 ved
Edøy hurtigbåtkai i Smøla kommune. Rene muddermasser er planlagt nyttiggjort til bygging
av nytt moloutstikk i samme havn eller til formål på land. Forurensede muddermasser
sendes til godkjent mottak.
2. Generelle vilkår
2.1 Det forutsettes at tiltaket gjennomføres som angitt i søknad datert 22.10.2018 med
underliggende dokumenter 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.
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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.
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 av masser
4.1 Fylkesmannen skal varsles når arbeidene starter.
4.2 Tiltaket skal foretas i området som fremgår av kartvedlegg til søknaden.
4.3 Mudring og annen håndtering av massene må gjøres på en skånsom måte, slik at uønsket
spredning minimeres.
4.4 Tiltaket skal utføres under egnede vind- og bølgeforhold slik at uønsket
partikkelspredning unngås.
4.5 Forurensede muddermasser skal leveres til godkjent mottak. Rene muddermasser bør
fortrinnsvis nyttiggjøres til planlagt molo i nærområdet eller eventuelle formål på land.
Enkel graveplan må sendes til Fylkesmannen før tiltakets oppstart.

5. Kontroll og overvåking
5.1 Tiltaksarbeidene skal overvåkes visuelt med fokus på å unngå uakseptabel spredning.
Dersom stor spredning i vannmassene observeres, må det vurderes tiltak for å begrense
spredningen.

6. Rapportering
6.1 Det skal sendes en sluttrapport til Fylkesmannen innen 6 uker etter at anleggsarbeidene
er avsluttet. Rapporten skal inneholde:
 Kortfattet beskrivelse av tiltaket og utført arbeid.
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Kortfattet beskrivelse av håndteringen av muddermasser, med kartskisse som viser
hvilke masser som ble fraktet til deponi.
Beskrivelse av eventuelle avbøtende tiltak som er gjennomført for å hindre uheldig
påvirkning på omgivelsene fra gjennomførte tiltak.

6.2 Utførte målinger av kjemisk tilstand av sedimentene (se rapport 10206864-RIGm-RAP001 av 16.08.2018 fra Multiconsult AS) skal registreres i databasen Vannmiljø. Dataene
må registreres i databasen innen 31.05.2019.
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Tillatelse til utfylling med masser nær Edøy hurtigbåtkai i Smøla
kommune for Statens vegvesen
Tillatelsen er gitt i medhold av lov av 13.3.1981 om vern mot forurensninger og om avfall
(forurensningsloven) § 11. Det er satt vilkår etter forurensningsloven § 16. Tillatelsen kan
ikke tas i bruk før det foreligger nødvendige tillatelser etter plan- og bygningsloven og etter
havne- og farvannsloven. Tiltaket må også være klarert etter kulturminneloven.
Tillatelsen gjelder fra dags dato og er gyldig frem 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
Euref 89, UTM sone 32 for tiltaket
Gårds- og bruksnummer for tiltaket
Kommune tiltaket utføres i
Saksnummer
Risikoklasse
2018/6013
4

Tillatelse gitt: 23.11.2018

Anne Melbø
fagansvarlig

Statens vegvesen
Julsundvegen 9, 6412 Molde
Fylkeshuset, 6404 Molde
974746123
Edøy hurtigbåtkai
nord: 7017715 øst: 456661
Gnr. 13 bnr. 3
Smøla
Anleggsnummer
Tillatelsesnummer
1573.0059.02
2018.1000.T

Endringsnummer: -

Sist endret: -

Thomas Aurdal
overingeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

1. Tillatelsens virkeområde
Tillatelsen omfatter utfylling av ca. 420 m3 med rene masser i et område på ca. 60 m2
med mistenkt forurenset sjøbunn ved gnr. 13 bnr 3 i Smøla kommune. Tillatelsen
gjelder kun masser som er egnet til formålet.

2. Generelle vilkår
2.1 Det forutsettes at tiltaket gjennomføres som angitt i søknad datert 22.10.2018
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 betingelser gitt etter forurensingsloven
§ 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.
2.7 Ved mistanke om eventuelle funn av kulturminner underveis 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.
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. Utfylling av masser
4.1 Fylkesmannen skal varsles når arbeidene starter.
4.2 Tiltaket skal foretas i området som er angitt omtrentlig på kart i søknaden.
4.3 Utfyllingsmassene skal ikke overskride konsentrasjonsgrensene tilsvarende
tilstandsklasse II for sedimenter i henhold til Miljødirektoratet sin veileder for
klassifisering av metaller og organiske miljøgifter i vann, sediment og biota (M608/2016). Massene skal samtidig ligge innenfor normverdiene fastsatt i
forurensningsforskriften kapittel 2 vedlegg 1. Det tillates ikke bruk av reaktive
bergarter. Massene skal være egnet for formålet. Det tillates ikke å fylle ut med
masser hvis hovedformålet å kvitte seg med massene.
4.4 Eventuell sprengtråd, skyteledning og annet avfall fra fyllmassene som tilføres
naturmiljøet skal begrenses til et minimum.
4.5 Tiltaket skal utføres under egnede vind- og bølgeforhold slik at uønsket
partikkelspredning unngås.

5. Kontroll og overvåking
5.1 Tiltaksarbeidene skal overvåkes visuelt med fokus på å unngå uakseptabel spredning.
Dersom stor spredning i vannmassene observeres, må det vurderes tiltak for å
begrense spredningen.

6. Rapportering
6.1 Det skal sendes en sluttrapport til Fylkesmannen innen 6 uker etter at
anleggsarbeidene er avsluttet. Rapporten skal inneholde:
- Kort beskrivelse av tiltaket og utført arbeid
- Beskrivelse av eventuelle avbøtende tiltak som er gjennomført for å hindre
uheldig påvirkning på omgivelsene fra gjennomførte tiltak.
6.2 Utførte målinger av kjemisk tilstand i sedimentene (se rapport 10206864-RIGm-RAP001 av 16.08.2018 fra Multiconsult AS) skal registreres i databasen Vannmiljø.
Dataene må registreres i databasen innen 31.05.2019.

Dette er vårt forslag til kunngjøringstekst ved kunngjøring av tillatelsen i lokalavisen.

Løyve til mudring og utfylling ved Edøya hurtigbåtkai i Smøla kommune
Statens vegvesen har fått løyve til å mudre om lag 2 500 m3 på sjøbotnen som eit ledd i arbeidet med
å modernisere kaia. Dei har også fått løyve til utfylling i sjøen for å lage nytt moloutstikk i hamna.
Vedtaket og løyve er kunngjort på nettsidene til Fylkesmannen, www.fmmr.no, under «Forureining»
og «kunngjeringar».

