Tillatelse til utfylling i sjø etter forurensningsloven – Magne Eystein Aune – Ørland
kommune

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr.
6, § 11 jf. § 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 20.02.2019, samt
opplysninger fremkommet under behandlingen av søknaden.
Tiltakshaver må på forhånd avklare med Fylkesmannen dersom en ønsker å foreta endringer i
driftsforhold, utslipp med mer som kan ha miljømessig betydning og som ikke er i samsvar
opplysninger som er gitt i søknaden eller under saksbehandlingen.

Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 4 år etter at tillatelsen er
trådt i kraft, skal bedriften sende en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at Fylkesmannen
kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen.
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1. Tillatelsens ramme
Det gis tillatelse til utfylling av ca. 600 m3 med sprengstein. Utfylling skal gjennomføres med
gravemaskin fra land.
Ved vesentlige endringer skal tiltakshaver søke om endring av tillatelsen, selv om utslippene
ligger innenfor de fastsatte grensene.
Arbeidene skal ikke foregå i tidsrommet 1. februar til 15. september av hensyn til naturverdier,
samt frilufts- og rekreasjonsinteresser.
2. Generelle vilkår
2.1 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig
All forurensning fra bedriften, herunder utslipp til luft og vann, samt støy og avfall, er isolert sett
uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter bedriften å
redusere sine utslipp, herunder støy, så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Plikten
omfatter også utslipp av komponenter det ikke uttrykkelig er satt grenser for gjennom vilkår i
denne tillatelsen.
2.2 Tiltaksplikt ved økt forurensningsfare
Dersom det som følge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstår fare for økt
forurensning, plikter tiltakshaver å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller
redusere den økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig å redusere eller innstille driften.
Tiltakshaver skal så snart som mulig informere Fylkesmannen om unormale forhold som har
eller kan få forurensningsmessig betydning. Ved akutt forurensning eller fare for akutt
forurensning som følge av tiltaket, skal den ansvarlige straks varsle Brannvesenet/Kystverket (tlf.
110) i henhold til gjeldende forskrift1.
2.3 Kulturminner i sjø
Dersom det under arbeid i utfyllingsområdet påtreffes kulturhistorisk materiale (glass, keramikk,
vrakdeler, bearbeidet flint etc.) under vann vernet iht. kulturminneloven §14 eller §4, skal
arbeidet straks stanses, og NTNU Vitenskapsmuseet varsles omgående.
3. Utføring av utfylling i sjø
3.1 Fylkesmannen skal varsles når arbeidene settes i gang og når tiltaket er avsluttet.
3.2 Utfyllingen skal gjennomføres så skånsomt som mulig med best tilgjengelig teknikk slik at
spredning av forurensning fra tiltaket minimeres.
3.3 Transport og håndtering av utfyllingsmasser skal gjøres slik at det forårsaker minst mulig søl,
støy og støv og minst mulig trafikkmessige problemer.
3.4 Massene skal være rene og geoteknisk egnet til formålet.
3.5 Massene skal vaskes/spyles før utfylling i sjø. Tennledninger, plastikk og annet ikke-naturlig
materiale skal så samles opp og leveres til godkjent avfallsmottak.
3.6 Utfylling skal kun skje på fjellgrunnen og ikke komme i berøring med sandgrunnen.
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3.7 Mengde masser, fyllingshøyde, samt kilde til masser som legges ut i fyllinga skal loggføres og
rapporteres, jf. pkt. 6.1. Oversikten skal være tilgjengelig for forurensningsmyndigheten.
4. Grunnforurensning og forurensede sedimenter
Virksomheten skal være innrettet slik at det ikke finner sted utslipp til grunnen som kan medføre
nevneverdige skader eller ulemper for miljøet.
Tiltakshaver plikter å holde løpende oversikt over eventuell eksisterende forurenset grunn i
området og forurensede sedimenter utenfor, herunder faren for spredning, samt vurdere
behovet for undersøkelser og tiltak. Er det grunn til å anta at undersøkelser eller andre tiltak vil
være nødvendig, skal forurensningsmyndigheten varsles om dette.
Graving, mudring eller andre tiltak som kan påvirke forurenset grunn eller forurensede
sedimenter, trenger tillatelse etter forurensningsloven, evt. godkjenning fra kommunen2/
Fylkesmannen.
5. Avfall
Tiltakshaver plikter så langt det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper å unngå at det
dannes avfall som følge av virksomheten. Særlig skal innholdet av skadelige stoffer i avfallet
søkes begrenset mest mulig.
Eventuelt avfall sortert fra masser som skal gjenbrukes, skal leveres til mottak godkjent etter
forurensningsloven.
Tiltakshaver plikter å sørge for at all håndtering av avfall, herunder farlig avfall, skjer i
overensstemmelse med gjeldende regler for dette fastsatt i eller i medhold av
forurensningsloven, herunder avfallsforskriften3.
6. Sluttrapport og registrering av data
6.1. Rapportering til Fylkesmannen
Tiltakshaver skal sende inn en sluttrapport til Fylkesmannen innen 6 uker etter at tiltaket er
gjennomført. Rapporten skal oppsummere anleggsarbeidet og skal inneholde;
 Kort oppsummering av gjennomført tiltak evt. avvik fra planlagt arbeid.
 Mengde og type masser som er fylt ut med angivelse av hvilke prosjekt/lokalitet massene
kommer fra.
 Oppsummering av eventuelle (alvorlige) brudd på tillatelsen med beskrivelse av eventuelle
avbøtende tiltak som er gjennomført. Hvilke uheldige påvirkninger har bruddene hatt på
omgivelsene. Beskrivelse av når og hvordan avvik er rettet opp.
6.2 Registrering i vannmiljø
Data som fremskaffes ved overvåking i vann, inklusivt sediment og biota, skal registreres i
databasen Vannmiljø. Data leveres på Vannmiljøs importformat, som finnes på
http://vannmiljokoder.miljødirektoratet.no. Her finnes også oversikt over hvilken informasjon
som skal registreres i henhold til Vannmiljøs kodeverk.
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7. Stans i arbeidet
Hvis arbeidet stanser for en lengre periode, skal eieren eller brukeren gjøre det som til enhver tid
er nødvendig for å motvirke fare for forurensninger. Hvis stans av tiltaket kan medføre
forurensninger, skal det i rimelig tid på forhånd gis melding til Fylkesmannen.
Fylkesmannen kan fastsette nærmere hvilke tiltak som er nødvendig for å motvirke forurensning.
Fylkesmannen kan pålegge eieren eller brukeren å stille garanti for dekning av framtidige utgifter
og mulig erstatningsansvar.
Ved stans skal tiltakshaver sørge for at fyllmasser og avfall tas hånd om på forsvarlig måte,
herunder at farlig avfall håndteres i henhold til gjeldende forskrift. De tiltak som treffes i denne
forbindelse, skal rapporteres til Fylkesmannen innen 3 måneder etter stans. Rapporten skal også
inneholde dokumentasjon av annen disponering av masser og eventuelt avfall.
Ved stans av tiltaket skal den ansvarlige sørge for at driftsstedet settes i miljømessig
tilfredsstillende stand igjen.
Dersom virksomheten ønskes startet på nytt, skal det gis melding til Fylkesmannen i god tid før
start er planlagt.
8. Tilsyn
Tiltakshaver plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne
bemyndiger, føre tilsyn med anleggene til enhver tid.
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