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Molde kommune  -  Søknad fra Jaron Prosjekt AS på vegne av Verftsgata
10  Molde AS om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven -
Utlgeging av saksdokumenter og anmodning om uttalelse fra kommunen
Fylkesmannen i Møre og Romsdal anmoder med dette Molde kommune til å legge ut et

eksemplar av vedlagt søknad til offentlig innsyn. Utleggingen blir kunngjort i

lokalavisen (Romsdal Budstikke) en av de nærmeste dagene. I kunngjøringen står det

at søknaden er lagt ut på hjemmesiden til Molde kommune.

Vi ber også om opplysninger om eventuelle lokale forhold som det bør tas hensyn til

ved behandlingen av søknaden, som arealbruk og helse- og miljøforhold. En eventuell

uttalelse fra kommunen må sendes innen  25.05.2016.

Vi viser til vedlagt søknad. Kunngjøringen av søknaden er sendt til lokalavisen (Romsdals

Budstikke) der søknaden vil bli kunngjort en av de nærmeste dagene. Søknaden vil også bli

lagt ut på Fylkesmannen i Møre og Romsdal sine nettsider, wwwl lkesiiiannen.no/lnr.

Vi ber om at søknaden og kunngjøringen blir lagt ut til offentlig innsyn på kommunens

hjemmesider. Utleggingstiden anses for utløpt  25.05.2016, og dokumentene kan da

makuleres.

Fylkesmannen ber også om kommunens uttalelse til søknaden. Uttalelsen bør gi

opplysninger om lokale forhold som det bør tas hensyn til ved avgjørelsen, herunder

spesielle forhold som gjelder helse og miljø. Videre bør kommunen gi opplysninger om

kommuneplan, reguleringsbestemmelser og eventuelle reguleringsplaner, nåværende og

fremtidige interesser knyttet til området eller resipienten, og naboforhold der kommunen

finner dette relevant for saken.

Der det er relevant for saken, bør kommunen også gi opplysninger om nåværende og

fremtidige interesser knyttet til området og resipienten.

Postadresse: Telefon: E-post: Web: Org.nr:

Postboks  2520  71 25 84 00 fmmrposimottakwfylkesmannenno www.fylkesmunnenno/mr 974 764 067

6404 Molde
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Vi ber om at kommunens uttalelse sendes Fylkesmannen i Møre og Romsdal innen

25.05.2016.

Med hilsen

Anne Melba (e.f.) Thomas Aurdal

fagansvarlig

Dokumenter er elektronisk godkjent og har ingen signafur.

Vedlegg:

1) Kunngjøringstekst i lokalavisen

2) Søknadsdokumenter



Fylkesmannen  i  Møre og Romsdal 
Søknad om utfylling ved Bolsøneset  i  Molde

Jaron Prosjekt AS søker på vegne av Verftsgata 10 AS om tillatelse etter forurensningsloven

til utfylling ved eiendommen med gnr. 26 bnr. 45. Det skal fylles ut med ca. 57  000  ml med

masser over et areal på ca. 4 780 mg. Tiltaket skal påbegynnes i 2016. Sjøbunnen i

tiltaksområdet er påvist forurenset i varierende grad med ulike miljøgifter.

Komplett sett søknadsdokumenter blir lagt ut på hjemmesiden til Molde kommune. Søknaden

kan også bli lest i sin helhet på Fylkesmannen i Møre og Romsdal sin hjemmeside,

www.!" lkesinanncn.no/nn", under Høyringar.

Vi ber om at eventuelle merknader blir sendt til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, postboks

2520, 6404 Molde, innen 25.05.2016.
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. Birkwelandvegen 65CJaron ProstektAs fin.
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6404 Molde

Deres ref Vår ref: Saksbehandler Dato

Cl5.05—005.doc/JR Jann Reistad 19.04.16
l

Tilleggsopplysning/avklaring og korrektive tiltak til:

Søknad om tillatelse til utfylling i sjø. Verftsgata  10  (gnr 26/455), i Molde kommune.

Tiltakshaver for Verftsgata 10:
Tiltakets adresse:
Ansvarlig søker/prosjekterende:

Verftsgata 10 Molde AS, Nøisomhed, 6405 Molde

Verftsgata 10, 6416 Molde

Jaron Prosjekt AS, Birkelandvegen 65C, 6423 Molde

Innledning.
Jeg viser til vår søknad av 30.03.16 om tillatelse til utfylling i sjø, samt til mail av 11.04.16 fra
Fylkesmannen, med noen kommentarer til innsendte søknad. Undertegnede hadde deretter, den 18.04.16,

et møte med Fylkesmannen v/overingeniør Thomas Aurdal der praktiske løsninger ble avklart.

Det viste seg at det var brukt andre måleenheter for en del stoffer i analyserapporten, sett i forholde til
klassifiseringen i tabellen i TA 2229/2007. Dette ble ikke oppdaget av undertegnede, noe som medfører at
det ble oversett at noen stoffer kommer langt dårligere ut enn antatt.

Avbotende tiltak.
Som følge av de korrekte tolkninger av analyseresultater foreslås det å dekke havbunnen med et ca 30 cm
sandlag, tilsvarende som godkjent, og gjennomført for de to eiendommene vestenfor.

Utfyllingen er langt på veg tenkt basert på tilfeldige mottak av egnede fyllmasser. Det vil derfor måtte
påregnes å ta en del år for å fylle opp det omsøkte areal/volum. Tillatelsen for utfyllingen bes derfor settes
til minst 10 år.

Vi imøteser en snarlig behandling/tillatelse fra Fylkesmannen.

Dersom det er andre spørsmål m.v. vedr. saken, ber jeg om å bli kontaktet pr. telefon, eller mail, for
nærmere orientering.

Med vennlig hilsen

Jaron Prosjekt AS
Ansvarlig søker/prosjekterende

Kopi: Verftsgata 10 Molde AS, Nøisomhed, 6405 Molde

Rådgivende ingeniør og arkitekt innen:

Byggprosj ektering Brannkonsept

Byggeledelse Prosjektledelse

Arealplan Kommunalteknikk

Uavhengig kontroll

Ansv. tttførende innen bygg og anlegg
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SØKNADSSKJEMA  FOR  MUDRING, DUMPING  OG  UTFYLLING  l

SJØ OG VASSDRAG

1  Generell informasjon
a Søkere

(tiltakshaver)

Navn: Verftsgata 10 Molde  AS
Adresse: Nøisomhed, 6405 Molde

b Kontaktperson (søker eller konsulent)

Navn: Jaron Prosjekt AS v/Sivilingeniør J arm Reistad
Adresse: Birkelandvegen 65C, 6423 Molde

Tlf: 91885234
e-post: jann.reistad@gmail.com

c Ansvarlig entreprenør (hvis kjent)
Navn: Jaron Prosjekt  AS  v/Sivilingeniør Jann Reistad
Adresse: Birkelandvegen 65C, 6423 Molde

Tlf: 91885234

2 Beskrivelse  av tiltaket
a Type tiltak b Lokalisering

Mudring fra land D Kommune:
Mudring fra fartøy I:] Stedsnavn:
Dumping E] Gnr/bnr:
Utfylling X Koordinater (ved dumping):

Kart m_c3 vedlegges

c Formål
Gjentatt mudring

1. gangsmudring
Privat brygge

Felles båtanlegg
Infrastruktur

Annet

Årstall for siste mudring:

*  DDDDD

Næring/kontor/industri

Molde

Bolsøneset

26/455

forklafi Oppfylling av sjøareal i samsvar med godkjent reguleringsplan for  å  etablere
økt næringsareal.

19, 0§7<’71§£\l‘~H\«'li



d Mengde (vcd mudring eller utfylling) :

e Areal som berøres av tiltaket (vises i kan):

f Mudringsdybde (hvor dypt ned i sedimentet det skal mudres):

g Tiltaksmetode ved mudring:
Graving fra lekter D
Grabbmudring D

Sugemudring D
Annet D
forklar:

h Disponeringsløsning for mudrede masser (lokalitet må avmerkes i kart)
Dumping Sjø G koordinater:

I sjødeponi* D k°°Fdi“at¢T?

Strandkantdeponi* D gnffbnfi

Avfallsdeponi D oppgi navn:
Fyllmasse D Oppgi Stedi
*  Forutsetter egen tillatelse etter forurensningsloven

i Metode for transport av mudrede masser (forklar):

j Tidsperiode for gjennomføring av tiltak: 2016  -

k  Berørte eiendommer (naboer):
Eier: Gnr:

Atlantic Eiendom AS 26

Fannestrandsv. 64 — _ 26

3  Lokale forhold

a Vanndyp før tiltak: Inntil kote -15

b Beskrivelse av bunnforholdene:
Det vises til vedlagt notat om prøvetaking av sedimenter, utarbeidet av Norconsult AS,
samt til vedlagt analyserapport fra Euroflns Environment Testing Norway.

Ca 57.000 m3

Ca 4.780 m?

2

Bnr:

8130 814

597

Prøveresultatene er vurdert og kommentert i vedlagt brev av 30.03.16 fra Jaron Prosjekt AS

c Beskrivelse av naturforholderle:
Bunnforholdene i utfyllingsarealet er svakt hellende ut fra land, og har ingen markante
fordypninger eller fall. Området er godt egnet til oppfylling.

18.03.2013  ANML
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4  Mulig fare for forurensning

De

a Finnes det forurensningskilder i nærheten?
Hvis ja, angi hvilke(n):

l) Prøvetaking BV sjøbunnen (analyserappon vedlegges søknaden)

Antall prøvesteder (angis på kan) :

Environment Testing Norway
Totalt antall prøver: 3
Anal ser (sett kryss)2

Kvikksølv (Hg) x  Nikkel (Ni) x Totalt organisk karbon (TOC)

Bly (Pb) x  TBT x Tørrstoff

Kobber (Cu) x  PAH x Komfordeling

Krom (Cr) x  PCB x Annet (angi nedenfor)

Kadmium (Cd) x  Brommene (PBDE, HBSD) [:1

Sink (Zn) x  Perfluorerte (PFOS)

c Sedimentenes sammensetnin (angi i %):

Grus: Skellsand: Leire:

Sand: Silt: Annet:

5 Behandling av andre myndigheter Vet ikkc Ja
[:] x

Reguleringsplan for Bolsønesområdet. Godkj. 25.04.2013.

a Er tiltaket i tråd med gjeldende plan for området?
Angi plangrunnlag:

ja

b Er tiltaket vurdert og eventuelt behandlet etter armet lovverk i x
kommunen? (hvis ja må kopi av tilbakemelding eller vedtak legges ved)

Tiltaket er wurdcn av aktuelle instanser/lowerk i fbm. behandling av reguleringsplanen, som er av
nyere dato. l tillegg skal Havnemyndigheten og kommunens byggesaksmyndighet behandle selve
byggesaken i tur og orden. etter at Fylkesmannen har ferdigbehandlet saken for sin del.

ja

c Er tiltaket vurdert av kulturmyndighetene? x
(hvisja må kopi av tilbakemelding eller vedtak legges ved)
Tiltaket er vurdert av aktuelle instanser/lovverk i fbm. behandling av reguleringsplanen, som er av
nyere dato

Andre opplysninger som er av  betydning for  saken vedlegges søknaden

x Søker er kjent med at det skal betales gebyr for behandling av søknaden (kryss av for  ä bekrefte)
Jfr. Forurcnsningstbrskrittcri kap.”39

—

Molde 30.03.16

Sted, dato
 

økers underskrifi

HOS 1013  ÅNML
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Det vises til vedlagt analyserapport fra Eurofms

om”

nei

D

nei

D

nei

D



i 4

Vedlegg:

Nr Tittel

l Brev av 30.03.16 fra J aron Prosekt AS

2 Eurofms: Anal sera ort av 10.07.15, etter røvetakin av sedimenter i ut llin sområdet

3 Norconsult: Notat av 10.7.15 med feltbeskrivelse

4 Molde kommune: Gjeldende re lerin  s  lan, odk'ent/vedtatt 2013.

5 NTNU: Marinarkeolo 'sk forundersøkelse av lanorrirådet

6 Ansv. søker: G'en art av utsendte nabovarsel (i forb. med søknad om tiltak).

7 Mottatt merknad fra nabo, 26/597 (Schønning Eiendom AS)

8 Ansv. rosekterende: Plan o snitt for utvidelse av eiendom, . 26/455

Utfylt søknad skrives ut, underskrives og sendes til  fizlkesmannen med kopi til  berørte  parter  for
kommentarer. Søker må selv vurdere om det kan være andre parter i saken enn de obligatoriske som er
listet opp på neste side.

FRIS T FOR  KOMMENTARER  TIL FYLKESMANNEN  ER  4  UKER

kopi er sendt (kryss av)

NTNU Vitenskapsmuseet (for Romsdal og Nordmøre). Se vedlegg, ovenfor.
Lokal havnemyndighet. Se kommentar nedenfor.

Aktuell kommune v/plan- og bygningsmyndighet. Se kommentar nedenfor.
Andre berørte parter. Se kommentar nedenfor.
(f.eks naboer, interesseorganisasjoner og Velforeninger. Listes opp nedenfor)

[DDE]Ansv. søkers kommentar til ovenstående, vedr. utsending av  kopier og innhenting av uttalelser:

o Gjeldende reguleringsplan er godkjent i 2013, etter en meget omstendelig behandling der alle
aktuelle instanser fikk komme med sine synspunkter. Vi ser det uaktuelt å trekke disse inn på
nytt i forbindelse med gjennomføring av planen.

o Alle aktuelle naboer ble varslet ved rekommandert nabovarsling, etter naboliste fra Molde
kommune. Merknad mottatt fra gnr. 26/ 597, se ovenfor.

o Molde kommune behandler ikke søknaden før uttalelse foreligger fra Fylkesmannen og Molde
og Romsdal Havn IKS.

o Havnemyndigheten, Romsdal Havn IKS, får tilsendt egen søknad, 30.03.16.

Ellers kan eventuelle tilleggsopplysninger innhentes hos ansvarlig søker.

18.03.2013 ANML



Birkelandvegen 65C

22 Jaron Prosjekt  AS fl”. gggflédglggm
Rådgivende ingeniør og arkitekt amw", Register nr.: 998 321 476

Prosjektadrninistrasjon, bygg og anlegg "‘__",_ ('. E-P051‘ Jarm-r¢iSlad@gm8i'-Com

Fylkesmanncn i M & R
Fylkeshuset

6404 Molde

Deres ref Vår ref: Saksbehandler Dato

C15.05-003.doc/JR Jann Reistad 30.03.16

Søknad om tillatelse til utfylling i sjø. Verftsgata  10  (gnr 26/455), i Molde kommune.

Tiltakshaver for Verftsgata 10: Verftsgata 10 Molde AS, Nøisomhed, 6405 Molde
Tiltakets adresse: Verfisgata 10, 6416 Molde
Ansvarlig søker/prosjekterende: Jaron Prosjekt AS, Birkelandvegen 65C, 6423 Molde

Innledning.
Tiltakshaver har engasjerte Norconsult  AS  til  å  foreta prøvetaking og deretter gi beskrivelse av

prøvetakingen, samt en analyserapport fra Eurofrns, jfr. vedlegg. Prøvetaking i sedimentet utenfor
Verftsgata 10 ble utført 19. juni 2015. Analyserapport ble ferdigstilt 10.07.15.

Tilsvarende undersøkelser er tidligere også foretatt for eiendommene til Atlantic Eiendom AS (gnr 26/813

og 814) og Verftsgata  2  og 4 (gnr 25/ 1470 og 26/453) i forkant for utfylling /  bygging. Grunnforholdene
der var av samme beskaffenhet.

Undertegnede har også sammenholdt resultatene ved grunnundersøkelsene ved Fjord 1 sin eiendom på
Bolsøneset, med situasjonen for de her aktuelle eiendommene. Det konstateres at hovedstrukturen er svært

sammenlignbar.

Eksisterende adkomst til offentlig veg benyttes.

Kommentarer til analyseresultatet.
Prøveresultatene viser svært lave funn av alle aktuelle parameter, sammenlignet med klassifrserings-
tabellen i TA 2229/2007. Med et unntak  — kobber (mg Cu/kg) —, ligger alle parameter i tiltaksklasse  I
(laveste klasse, definert som bakgrunnsnivå). Kobberfunnet skriver seg mest sannsynlig fra båtenes
bunnstoffrester på den tid det var skipsverft på Bolsøneset.

For kobber ble det målt 35 mg/kg og 37 mg/kg for 2 av prøvene, noe som ligger lavest mulig i klasse 2

(God). For prøve 3 ble det målt 65 mg/kg, noe som er litt over klasse 3 (Moderat), og dermed havnet
lavest/best mulig i klasse 4.

Innhold av Kobber i tabell TA 2229/2007 er satt opp som følger:

o Klasse 2/God (35  — 51), Klasse 3/Moderat (51  -  55), Klasse 4/Dårlig (55  — 220).

Konklusjonen fra grunnundersøkelsene må etter dette kunne beskrives som meget gode.

Rådgivende ingeniør og arkitekt innen:

Byggprosjektering Brannkonsept Uavhengig kontroll

Byggeledelse Prosjektledelse Ansv. utførende innen bygg og anlegg

Arealplan Kommunalteknikk
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Med så gode prøveresultater bør det avsatte utfyllingsornrådet kunne fylles opp uten særskilte
restriksjoner/tiltak.

Plansituasjonen.
Gjeldende reguleringsplan, ”Reguleringsplan for Bolsønesområdet”, ble egengodkjent av kommunestyret
i Molde i 2013.

Reguleringsplan legger til rette for nytt utbyggingsareal ved utfylling ca  60 meter utover i sjø.
I reguleringsbestemmelsene er bl.a. følgende fastlagt:

o Kaianlegg/fyllingsområde mot sjøen skal opparbeides til kote 3.

Omsøkt tiltak.
Utfylling vil skje innenfor rammen av "Reguleringsplan for Bolsønesområdet”. Utfyllingsarbeidene vil av
undertegnede bli samordnet til et sammenhengende fyllingsareal for de tre aktuelle eiendommene. De to
eiendommene vestenfor er tidligere ferdigbehandlet/godkj ent, og fylling påbegynt.

Det planlegges/søkes nå om utfylling i sjø i samsvar med viste profiltegninger. Det er på profrltegrringene
også vist/illustrert mulig kai ved pæling. Kailøsningen er dog ikke en del av utfyllingsarbeidene.

Utfyllingsarealet er ca 4780 m’, og har et utfyllingspotensial på ca 57.000 m3. Dette volumet vil det
naturlig nok ta en del år å fylle opp. Det tas derfor ikke på dette stadiet endelig standpunkt til den endelige
løsning av kaifronten. Kai fronten vil bli omsøkt når fyllingen har fremskredet så langt at dette fremtrer
som aktuelt/nærstående. Utfylling vil starte fra vest (i grense mot Atlantic Eiendom)

Nabovarslig m.v.
Nabovarsel ble, den 02.12.15, sendt ut rekommandert til aktuelle naboer/gj enboere, etter naboliste fra

kommunen. Merknadsfristen gikk ut 16.12.15. Det ble mottatt merknad fra nabo mot øst, Schønning
Eiendom.  I  merknaden vises det til at de har bygd ny kai for råvaremottak på sin eiendom, og at en
utfylling som skissert vil være til hinder for tiltlott og kan derfor ikke aksepteres som presentert. Nabo
anfører videre at han vil komme nærmere vil saken ila. januar.

Vi har, pr. dato, ikke hørt noe ytterligere fra nevnte nabo. Naboforholdet er for øvrig av privatrettslig art,
så lenge man forholder seg til definerte avstander m.v., gitt i gjeldende lover og regler. Dette skal derfor
ikke influere på søknaden om utfylling, i forhold til offentlige instanser. Problematikken vil dog bli drøftet
nærmere med nabo, på et senere tidspunkt.

Merknaden vedlegges.

Saksdokumenter.
Vedlagt følger utfylt søknadsskjema, der aktuelle data er inntatt. Skjemaet inneholder også en oversikt
over de underdokumenter som følger oversendelsen.

Vi imøteser en snarlig behandling/tillatelse fra Fylkesmannen.

Dersom det er andre spørsmål m.v. vedr. saken, ber jeg om å bli kontaktet pr. telefon, eller mail, for
nærmere orientering.
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Med vennlig hilsen

ron osjekt AS
svarlig søker/prosjekterende

Vedlegg: Søknadsskjema til Fylkesmarmen
Analyserapport av 10.07.15 fra Eurofins
Notat av 10.07.15 fra Norconsult
Gjeldende reguleringsplan
NTNU: Marinarkeologisk forundersøkelse av planområdet
Gjenpart av utsendt nabovarsel
Mottatt merknad fra nabo, gnr 26/597 (Schønning Eiendom AS)
Plan og snitt for utvidelse av eiendom, gnr 26/455

Kopi: Verflsgata 10 Molde AS, Nøisomhed, 6405 Molde

Ellers vises til kopiliste i Fylkesmannens Søknadsskjema
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