Kræmer Eiendom AS
Postboks 3645
9278 TROMSØ
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Deres dato:

Deres ref:

Saksbehandler, innvalgstelefon

Gry Helander Våga, 78 95 03 61

Tillatelse til utfylling i sjø; Kræmer Brygge, Alfonsveg 26, Tromsø
Statsforvalteren i Troms og Finnmark viser til søknad mottatt 18. februar 2022 med påfølgende
justert søknad 18. mai 2022.18. mai 2022 om utfylling i sjø ved Kræmer brygge, Alfonsveg 26 i
Tromsø; Tromsø kommune.
________________________________________________________________________________________________________
Vedtak:
Kræmer eiendom AS får tillatelse til utfylling ved Kræmer brygge, Alfonsveg 26 i Tromsø; Tromsø
kommune etter vilkår gitt i vedlegg.
Vedtaket er fattet etter lov om vern mot forurensninger og avfall av 13. mars 1981 nr. 6,
(forurensningsloven) §§ 11 og 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger i søknad 18. mai
2022 samt tidligere tillatelse gitt i 2014 og forlenget i 2017 (ref. 2013/1221-3 og 2017/7944-0).
Tillatelsen er gyldig i to år fra dags dato.
Statsforvalteren varsler gebyr for saksbehandling etter forurensningsforskriften § 39-4. Gebyret er
satt til sats 7 iht. § 39-4 og er pålydende kr 17 500,- for behandling av søknaden.
________________________________________________________________________________________________________
Tiltakshaver står selv ansvarlig for å innhente øvrige tillatelser etter annet lovverk.
Beskrivelse av saken
Søknaden gjelder en begrenset utfylling markert på figur 1. ved Kræmer brygge, Alfonsveg 26 i
Tromsø; Tromsø kommune.
Utfylling:

Kramer Eiendom AS planlegger utfylling i sjø i juni 2022 for å øke landarealet utenfor boligblokk Alfon C.
Det skal brukes er sprengstein utfyllingen.

Området rundt planlagt utfylling har blitt utfylt i flere omganger. Det henvises til notat 711607RIGmNOT-007 (Sendt 18.2.2022) for oversikt over utførte utfyllinger. Det er i 2018/2019 lagt ut
E-postadresse:
sftfpost@statsforvalteren.no
Sikker melding:
www.statsforvalteren.no/melding

Postadresse:
Postboks 700
9815 Vadsø

Besøksadresse:
Strandvegen 13, Tromsø
Damsveien 1, Vadsø

Telefon: 78 95 03 00
www.statsforvalteren.no/tf
Org.nr. 967 311 014

Side: 2/3

ca. 3 400 m³ sand samt i området vist med gul skravur i Figur 1. I tillegg er det lagt ut motfylling i januar
2022 i området vist med gul skravur i Figur 1.
I løpet av juni 2022 planlegges det fylt ut fra land et område som vil gi innvinning av landareal på
ca. 500 m2, se lilla område i Figur 1. Volum masser blir ca. 4 000 m3. Det er planlagt å bli brukt
sprengstein som utfyllingsmasser.

Figur 1. Planlagt utfylling 2022 er vist med lilla farge og svart stiplet linje.
Planstatus etter plan- og bygningsloven

Området er i kommunens
 plan 0142
 plan 0253
 plan 1624
Planstatus er ikke til hinder for forlengelse av tillatelse til utfylling i sjø
Høring
Søknaden er ikke sendt på høring til berørte parter i henhold til forurensningsforskriften § 36-8
Forhåndsvarsel til allmennheten, fordi omsøkte tiltak anses å være av mindre miljømessig betydning,
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jf. forurensningsforskriften § 36-9 Unntak fra forhåndsvarsel.
Statsforvalterens vurdering
Det er tidligere gitt tillatelse i området til utfylling tidligere tillatelse gitt i 2014 og forlenget i 2017 (ref.
2013/1221-3 og 2017/7944-0.
Grunnet varighet på prosjektet og endringer underveis, er det behov for en ny tillatelse til prosjektet.
For å ikke få unødvendig stopp i planlagt prosess så søkes det om utfylling i ett begrenset område ift.
tidligere tillatelse. Resterende område skal omsøkes på ett senere tidspunkt.
Statsforvalteren har vurdert det til at det ikke er endringer i vurderinger av vannmiljø, naturmangfold
eller behov for utvidete avbøtende tiltak forhold til tidligere søknader og gitt tillatelse i området (ref.
2013/1221-3 og 2017/7944-0).
Konklusjon
Kræmer eiendom As tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved Alfonsveg 26 i Tromsø;
Tromsø kommune.
Ut fra en samlet vurdering anses de samfunnsmessige fordelene av tiltaket å være større enn de
ulemper knyttet til forurensning. Dette da tiltakene vil neppe få uakseptabel miljøvirkning.
Tillatelsen er gyldig i to år fra dags dato.
Varsel om gebyr for behandling av søknaden
Statsforvalteren varsler med dette om gebyr for saksbehandling av søknaden pålydende kr. 17 500.
Dette i samsvar med Forurensningsforskriften § 39 Gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser og
kontroll etter forurensningsloven gir grunnlag for fastsetting av gebyr. Gebyret er satt til m sats 7 iht.
§ 39-4 for behandling av søknaden.
Eventuelle merknader til varselet sendes til Statsforvalteren innen 14 dager.
Klage
Vedtak kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter, eller andre med rettslig klageinteresse,
innen tre uker fra det tidspunktet vedtaket er mottatt, iht. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell

Med hilsen
Per Kristian Krogstad (e.f.)
leder forurensningsseksjonen

Gry Helander Våga
senioringeniør
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Tillatelse til utfylling i sjø
Kræmer brygge, Alfonsveg 26, Tromsø;
Tromsø kommune
Kræmer eiendom as får tillatelse til utfylling i sjø ved Kræmer brygge, Alfonsveg 26, Tromsø;
Tromsø kommune. Vedtaket er fattet etter lov om vern mot forurensninger og avfall
(forurensningsloven) av 13. mars 1981 nr. 6, §§ 11 og 16.
Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger i søknad 18. februar 2022 med påløgende justert
søknad 18. mai 2022.
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 Statsforvalteren, som vil
vurdere behov for eventuelle endringer i tillatelsen.
Data om virksomheten
Ansvarlig enhet
Organisasjonsnummer
Postadresse

Kræmer eiendom AS
982 743 060
Postboks 3645
9278 TROMSØ
Gnr/bnr 119/3805
Tromsø
Øst: 654051 Nord: 7733667

Tiltaksområde
Kommune
Koordinat, UTM sone 33
Statsforvalterens referanser:
Saksnummer
2022/1796

Tillatelsesnummer, utfylling
2022.0412.T
Dato: 24. mai 2022

Per Kristian Krogstad
leder for forurensningsseksjonen

Gry Helander Våga
senioringeniør

1. Ramme for tillatelsen

Tillatelsen omfatter utfylling i et ca. 500 m2 stort sjøområde ved Kræmer brygge, Alfonsveg 26
i Tromsø; Tromsø kommune gnr/bnr. 119/3805. Utfyllingen skal bestå av ca. 4 000 m3
sprengstein.

2. Ansvar

Kræmer eiendom AS er ansvarlig for at vilkårene i denne tillatelsen overholdes.
Kræmer eiendom AS plikter å orientere de som skal utføre arbeidet om vilkårene i denne
tillatelsen.

3. Endring

Dersom det oppstår behov for å endre utførelsen av tiltak i forhold til det som er omsøkt skal
ny/oppdatert søknad sendes til Statsforvalteren.

4. Internkontroll

Kræmer eiendom AS og utførende entreprenør plikter å etablere internkontroll for ytre miljø
for det planlagte utfyllingstiltaket, jf. internkontrollforskriften. Internkontrollen skal sikre og
dokumentere at tiltaket utføres i tråd med vilkår i denne tillatelsen.

5. Loggføring

Underveis i arbeidet skal utførende entreprenør føre loggbok i henhold til nærmere spesifisering
i vilkår 6. Loggboken skal til enhver tid være tilgjengelig for forurensningsmyndigheten ved et
eventuelt tilsyn. Kopi av loggboken skal vedlegges sluttrapporten (se vilkår 7).

6. Utfylling i sjø

6.1. Utfyllingsarbeidet skal utføres kontrollert, og på en måte som medfører minst mulig miljøskade.
6.2. Det skal kun benyttes rene masser (ren sprengstein) ved utfylling.
6.3. Statsforvalteren stiller krav om at tiltakshaver må lage skriftlig prosedyrer for overvåkning og
spredning av plastforurensning under sprenging og etter utfylling. Synlig plastavfall skal samles
opp og leveres til godkjent mottak. Se ellers vilkår 7.

7. Sluttrapport
Innen 8 uker etter at tiltaket er utført, skal det sendes sluttrapport for arbeidene til
Statsforvalteren. Sluttrapporten skal minimum inneholde følgende opplysninger:







Beskrivelse av arbeidets utførelse - beskrivelse av utstyret, teknologien som ble
benyttet i de forskjellige arbeidsprosessene.
Beskrivelse av tidspunkt for utfylling.
Beskrivelse av eventuelle avvik fra vilkårene i Statsforvalterens tillatelse, og hvordan
disse har blitt håndtert.
Detaljkart som viser utført utfylling.
Mengde og type masser lagt i utfyllinga.
Logg som viser overvåkning og oppsamling av synlig plastavfall etter sprenging.

