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Vikomar AS - Vedtak om endring av tillatelse til utfylling i sjø ved
eiendommen 4/21 i Fræna kommune
Fylkesmannen i Møre og Romsdal viser til vårt vedtak av 29.11.2017 om tillatelse til utfylling i sjø ved
eiendommen 4/21 i Fræna kommune, til epost til Fylkesmannen fra Vikomar AS av 14.08.2019, og til
øvrig korrespondanse i saken.
Vikomar informerte om at de har kjøpt den aktuelle eiendommen fra Fræna Kysteiendom. De ønsker
å videreføre utfyllingstiltaket som Fræna Kysteiendom har fått tillatelse til. Fylkesmannen finner
derfor at tillatelsen bør endres slik at Vikomar AS blir registrert som tiltakshaver i stedet for Fræna
Kysteiendom AS.
Fylkesmannen kontaktet Fræna Kysteiendom AS v/Paul Groven på epost 14.08.201 for kommentar.
Fræna Kysteiendom aksepterer at tillatelsen endres.
Vi gjør følgende endring på tillatelse av 29.11.2017 til utfylling:
 Tiltakshaver endres fra Fræna Kysteiendom AS til Vikomar AS
Tillatelsen er ikke endret på andre punkter. Endret tillatelse følger vedlagt.
Det vedtas ikke gebyr for denne mindre endringen på tillatelsen.

Med hilsen
Christian Dahl (e.f.)
fagkoordinator

Thomas Aurdal
overingeniør
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Tillatelse til utfylling av masser ved gnr. 4 bnr. 21 for Vikomar AS i
Fræna kommune
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 31.12.2020.
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
2017/6271
4

Tillatelse gitt: 29.11.2017

Christian Dahl
fagkoordinator

Vikomar AS
Indre Harøyvegen 32, 6430 Bud
958596758
Harøysundet
nord: 6974334 øst: 396569
Gnr. 4 bnr. 21
Fræna
Anleggsnummer
Tillatelsesnummer
1548.0076.01
2017.0970.T

Endringsnummer: 1

Sist endret: 14.08.2019

Thomas Aurdal
overingeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Endringslogg
Endringsnummer
1

Type endring
Endret tiltakshaver fra Fræna Kysteiendom AS til
Vikomar AS

Dato
14.08.2019

1. Tillatelsens virkeområde
Tillatelsen omfatter utfylling av ca. 10 000 m3 med rene masser i et område på
ca. 2 159 m2 med forurenset sjøbunn ved gnr. 4 bnr 21 i Fræna 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 20.09.2017
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 tråd med avgrenset område som vist i kartvedlegg til søknaden.
4.3 Det skal benyttes metoder for utfylling som minimerer faren for spredning av
forurensning.
4.4 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.
4.5 Eventuell sprengtråd, skyteledning og annet avfall i utfyllingsmassene skal fjernes før
massene legges i fyllingen.
4.6 Sjøbunnen i tiltaksområdet må dekkes til med rene sand- eller grusmasser før det
legges ut steinmasser. Dette skal minimere faren for oppvirvling og spredning av
stedlige forurensede sedimenter. Tildekkingslaget må være tilstrekkelig tykt.
4.7 Tiltaket skal utføres under egnede vind- og bølgeforhold slik at uønsket
partikkelspredning unngås.
4.8 Utfylling skal søkes utført utenom perioden 15. mai til 15. september, så sant dette
er praktisk mulig.

5. Kontroll og overvåking
5.1 Tiltaket skal overvåkes visuelt med fokus på å avdekke uakseptabel oppvirvling og
spredning. Dersom det inntreffer hendelser med stor oppvirvling og spredning, må
anleggsarbeidet stanses til situasjonen igjen er under kontroll.
5.2 Det skal føres logg over arbeidet. Loggen må beskrive eventuelle hendelser med
uakseptabel oppvirvling og spredning, samt korrigerende tiltak. Loggen skal være
tilgjengelig ved eventuelle tilsyn.

6. Rapportering
6.1 Det skal sendes sluttrapport til Fylkesmannen innen 6 uker etter at anleggsarbeidet
er avsluttet. Rapporten skal inneholde:
- Kort beskrivelse av tiltaket og utført arbeid, inkludert avbøtende tiltak
- Eventuelle hendelser med stor oppvirvling og spredning, og korrigerende
tiltak.

