VEDLEGG 1
Tillatelse til utfylling i sjø ved Klubben i Honningsvåg

Schwenger GMBH får tillatelse til utfylling i sjø ved gnr. bnr. 7/7 i Honningsvåg, Nordkapp
kommune. Vedtaket er fattet med hjemmel i lov om vern mot forurensninger og avfall
(forurensningsloven) av 13. mars 1981 nr. 6, § 11.
Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger i søknad 5. mars 2020 og tilleggsopplysninger til
søknaden.
Tillatelsen er gyldig i to år fra dags dato. Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke tas i
bruk innen to år, skal tiltakshaver sende skriftlig redegjørelse til Fylkesmannen, som vil vurdere
behov for eventuelle endringer i tillatelsen.

Data om virksomheten
Ansvarlig enhet

Schwenger GMBH & CO.KG

Organisasjonsnr. (underenhet)

995262452

Postadresse

c/o Carl Stahl AS, Postboks 314 Nesttun

Kommune

Bergen

Lokalitet UTM, sone 33

N: 7910924, Ø: 896897

Anleggsnummer

5435.0066.01

Fylkesmannens referanser:
Saksnummer

Tillatelsesnummer

2020/2397

2020.0644.T

Tillatelse gitt første gang: 26. juni 2020

Per Kristian Krogstad

Kristin Skaar Tindlund

leder for seksjon for forurensning

overingeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor uten underskrift
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1. Rammer for tillatelsen
Tillatelsen gjelder følgende:


Utfylling i sjø med inntil 3500 m3 sprengsteinmasser over ca. 600 m2 sjøbunn
utenfor gnr/bnr 7/7 i Honningsvåg, Nordkapp kommune, i forbindelse med
etablering av ny adkomstvei.

Tiltakene skal gjennomføres som angitt i søknaden, datert 5. mars 2020.

2. Melding om oppstart til Fylkesmannen
Schwenger GMBH plikter å melde fra om oppstart av arbeidene til Fylkesmannen senest 2 uker
før oppstart. Det skal leveres fremdriftsplan for arbeidene senest ved oppstart.
3. Ansvar
Schwenger GMBH er ansvarlig for at vilkårene i denne tillatelsen overholdes. Schwenger GMBH
plikter å orientere de som skal utførearbeidet om vilkårene i denne tillatelsen.
4. Endring
Ved behov for endringer i tillatelsen må det sendes en begrunnet søknad til Fylkesmannen om de
ønskede endringer.

5. Internkontroll
Schwenger GMBH og utførende entreprenør er pliktig å etablere interkontroll for ytre miljø, jf.
internkontrollforskriften. Internkontrollen skal sikre og dokumentere at tiltakene utføres i tråd
med vilkår i denne tillatelsen og annet relevant forurensningsregelverk.

6. Varslingsplikt ved akutt forurensning
Hvis akutt forurensning oppstår under arbeidene, skal det meldes fra til 110.
7. Utfylling i sjø
7.1. Arbeidene skal utføres kontrollert slik at det blir minst mulig oppvirvling og spredning av
løsmasser.
7.2. Før det legges ut sprengstein skal det utføres avbøtende tiltak mot oppvirvling av
forurensede masser, f.eks. en sandpute med tykkelse 30-50 cm, slik som beskrevet i
søknaden datert 5. mars 2020.
7.3. Det skal legges ut en sjeté av sprengstein i ytterkant av fyllingen før det resterende
området fylles ut. Dette skal hindre spredning av plast fra sprengstein til vannmassene.

7.4. Utfyllingsmassene skal ikke inneholde forurensning eller avfall, som f.eks. betongrester
og rivingsavfall.
7.5. Plastavfall fra sprengsteinmasser som havner i sjøen og i strandsonen skal samles opp
fortløpende. Eksempelvis ved bruk av lenser og lettbåt. Oppsamlinga skal gjennomføres
fra tiltaket starter og til 3 uker etter arbeidene er avsluttet. Oppsamlingen skal loggføres.

8. Støy
Støy fra anleggsarbeidene skal ikke overskride grenseverdiene i tabell 1 under ved
omkringliggende boliger, institusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner, barnehager og
rekreasjonsområder. Støy skal måles/beregnes som frittfeltsverdi ved den mest støyutsatte
fasade. Støygrensene følger av Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av
støy i arealplanlegging (T1442/2016), tabell 4.
Naboer og andre som er utsatt for vesentlig støy som følge av anleggsarbeidene, skal varsles i
henhold til kap. 4.4 i Klima- og miljødepartementets retningslinjer for støy.

Tabell 1 Anbefalte basis støygrenser utendørs for bygg- og anleggsvirksomhet med varighet inntil 6 uker. Alle
grenser gjelder ekvivalent støynivå i dB, frittfeltsverdi og gjelder utenfor rom med støyfølsomt bruksformål. Ved
lengre driftstid skjerpes grenseverdiene.

Bygningstype

Boliger,
fritidsboliger,
sykehus,

Dag

Kveld

Natt

Søn-/helligdager

(kl. 07-19)

(kl.19-23)

(kl. 23-07)

(kl. 07-23)

LpAekv12h

LpAekv4h

LpAekv8h

LpAeq16h

65 dB(A)

60 dB(A)

45 dB(A)

60 dB(A)

pleieinstitusjoner

Skole, barnehage

60 dB(A) i brukstid

9. Rapportering til Fylkesmannen
Det skal lages en sluttrapport som skal oversendes til Fylkesmannen innen 8 uker etter avsluttet
arbeid. Sluttrapporten skal inneholde:






Kart over området som er utfylt
Beskrivelse av arbeidets utførelse
Redegjørelse om tiltakene ble gjennomført i tråd med søknad og tillatelsen.
Redegjørelse for avfallshåndtering/utsortering av plast/avfall. Kvittering for levert avfall
skal legges ved sluttrapporten.
Mengden masser som har blitt fylt ut i sjø.

