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MØRE OG ROMSDAL

Tillatelse for Kystverket til etablering av strandkantdeponi ved
Gjerdsvika i Sande kommune

Tillatelsen er gitt i medhold av lov av 13.3.1981 om vern mot forurensninger og om avfall
(forurensningsloven) § 11 jf. § 29. 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 30.04.2019.
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.
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l. Hva tillatelsen omfatter
Tillatelsen gjelder deponering av muddermasser fra Kystverkets utdypningstiltak i Gjerdsvika
i strandkantdeponi på sørsiden avviken. Deponiområdet er nærmere angitt på kartvedlegg
til søknaden. Alle forurensede muddermasser skal plasseres i dette deponiet. Også rene
muddermasser kan plasseres i deponiet.

2. Generelle vilkår
2.1 Det forutsettes at tiltaket gjennomføres som angitt i søknad datert 18.11.2016 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 Bergen sjøfartsmuseum 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, telefon: 07847.

4. Deponering av masser

4.1 Deponering skal foretas i området som fremgår av kartvedlegg til søknaden.
4.2 Det skal benyttes metoder for dumping/utlegging og annen håndtering av massene som
minimerer faren for spredning av forurensning.

4.3 Duk av egnet materiale må brukes til å dekke til sjøbunnen for å hindre oppvirvling og
spredning av forurenset sediment under dumpingen, som beskrevet i søknad av
18.11.2016.

4.4 Massene fra området rundt Multiconsults prøvestasjon «M6» må deponeres først, og
deretter tildekkes med renere muddermasser.Tildekkingen må sikre mot utlekkingav
miljøgifter på lang sikt.
4.5 Tiltaket skal utføres under rolige vind- og bølgeforhold slik at uønsket partikkelspredning
unngås.
4.6 Det nå registreres hvor i deponiet de forurensede massene plasseres.

5. Kontroll og overvåking
5.1 Det skal gjennomføres kontroll og overvåkning av tiltaksarbeidene i henhold til et
kontrollprogram. Kontrollprogrammet skal inngå i virksomhetens internkontrollsystem.
Programmet skal være tilstrekkelig omfattende til å avdekke eventuell uakseptabel
spredning av forurensning i forbindelse med tiltaket.
5.2 Under anleggsperioden skal tilstanden i vannet kontinuerlig holdes under oppsikt for å
avdekke eventuell uakseptabel spredning av sediment. Dersom det inntreffer hendelser

med mye oppvirvling, skal arbeidet stanses, og ikke startes igjen før tilstanden i vannet er
bedre.

5.3 Det må kontrolleres med jevne mellom at ikke natur- og rekreasjonsverdiene i Gjerdsvika
nedslammes. Dersom nedslamming oppdages må det iverksettes flere eller strengere
tiltak for å få kontroll på spredningen.
5.4 Det skal føres logg over resultater fra overvåkningen. Loggen skal som et minimum
inneholde eventuelle hendelser med stor spredning eller observasjon av nedslamming,
og korrigerende tiltak.
5.5 Det skal føres logg over resultater fra overvåkningen. Loggen skal som et minimum
inneholde måleresultater, eventuelle hendelser med stor oppvirvling/spredning, og
korrigerende tiltak.
6. Rapportering
Se vilkår 7.1 i tillatelsen til mudring.

Dette er vårt forslag til kunngjøringstekst ved kunngjøring i lokalavisen. Ta kontakt med oss
dersom dere ønsker å gjøre vesentlige endringer på teksten.

Tillatelse til mudring og deponering i Gjerdsvika
Kystverket har fått løyve til å mudre om lag 202 000 m3 med massar over eit areal på om lag
60 000 m2 i Gjerdsvika for å utdjupe hamnebassenget. Tiltaket omfattar også sprenging på
utsida av molo. Det meste av muddermassane skal deponerast i eit strandkantdeponi på

sørsida av Gjerdsvika, men noko skal nyttast som fyllmassar på nordsida av vika.
Tiltaksområda er stadvis forureina, i hovudsak med TBT og PAH-forbindingar. Tiltaket er
venta å ta om lag eitt år å gjennomføre, men starttidspunktet er framleis ikkje bestemt. Løyvet
frå Fylkesmannen er gyldig til 30.04.2019.
Vedtaket er kunngjort, og kan lesast, på nettsidene til Fylkesmannen, www.fmmr.no, under

«Forureining» og «kunngjeringar».

