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Skjemaet skal benyttes ved søknad om tillatelse til utfylling, mudring og dumping av masser i sjø og 
vassdrag i henhold til forurensningsloven § 11 og forurensningsforskriften kap. 22, jf. 
forurensningsloven § 12. 
 
Søknaden sendes til Fylkesmannen enten på e-post til fmtfpost@fylkesmannen.no eller i brev til 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Statens hus, 9815 Vadsø. 

 

 
Skjemaet må fylles ut nøyaktig og fullstendig, og alle nødvendige vedlegg må følge med. 

Bruk vedleggsark med referansenummer til skjemaet der det er hensiktsmessig. 
Ta gjerne kontakt med Fylkesmannen før søknaden sendes. 

 

 

1. Generell informasjon 

Tittel på søknaden/prosjektet 

(med stedsnavn) 

«Mudring, utfylling og strandkantdeponi» – Gamvik havn 

 

 

Søknaden omfatter (kryss av) 

☐ Utfylling med rene løsmasser 

Del 3 og 4 
☐ Utfylling med forurensede løsmasser 

☐ Utfylling med sprengstein 

☐ Mudring i sjø og vassdrag Del 5 og 6 

☐ Vurdering av naturmangfold og fare 

for forurensning 

Del 7 

Antall utfyllingslokaliteter 2 – Forlengelse av molo og etablering av 

strandkantdeponi 

 

Antall mudringslokaliteter 2 - Utdypning i havneområdet og 

mudring for sjete i forbindelse med 

strandkantdeponi 

 

Antall lokaliteter for disponering 

av masser 

2 - løsmasser og stein/morene fra 

mudring skal plasseres i deponi. 

Overskudd av stein/morene og 

sprengstein skal benyttes som fyllmasser 

i molo. 

 

SØKNADSSKJEMA 
-UTFYLLING I SJØ OVER FORURENSEDE SEDIMENTER 

- UTFYLLING MED FORURENSEDE MASSER 

- MUDRING I SJØ OG VASSDRAG 
- DUMPING AV MUDRINGSMASSER 
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Kapittel 3-5 skal fylles ut og nummereres for hver enkelt lokalitet som skal benyttes, i tillegg skal 

kapittel 6-7 fylles ut dersom det skal gjøres tiltak på flere lokaliteter 

Kommune 

Gamvik kommune 

Navn på søker (tiltakshaver/tiltakshavere) 

Secora AS 

Organisasjonsnummer 

886618832 

 

Adresse 

Postboks 693, 8301 Svolvær 

 

Telefon                

99220000 

E-post            

post@secora.no 

Kontaktperson hos konsulent 

Guro Thue Unsgård (Norconsult AS) 

 

Telefon   

977 32 720 

 

E-post            

guro.unsgard@norconsult.com 
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2. Planstatus og eventuelle avklaringer med andre samfunnsinteresser 

2.1 Planstatus: 
Tiltaket må være klarert med hensyn til plan- og bygningsloven. Gjør rede for den kommunale 

planstatusen til de aktuelle lokalitetene for mudring og/eller dumping.  

Er tiltaket som det søkes om i tråd med plan- og bygningsloven og gjeldende 

planbestemmelser fra kommunen?  

 

 Ja   ☐              Nei   ☐           Plan-id/navn på plan: 2017.03 Områderegulering for 

Gamvik havn 

 

 Merknader til planstatus: Planen ble vedtatt 14.02.2019 

 

Søknader som ikke samsvarer med planbestemmelser kan bli satt på vent, jf. 

forurensningsloven § 11 fjerde ledd. 

2.2 Er det innhentet uttalelse i forbindelse med søknaden fra følgende instanser? 

 

Fiskeridirektoratet og/eller lokalt fiskarlag Ja☐           Nei ☐ Vedleggsnummer. 

Tromsø museum og/eller sametinget 

(kulturminner) 
Ja☐           Nei ☐ Vedleggsnummer. 

Havnemyndighet – Kystverket eller 

kommunen (jf. havne- og farvannsloven § 

27) 

Ja☐           Nei ☐ Vedleggsnummer. 

Er saken vurdert i henhold til relevant 

regelverk hos kommunen? 
Ja☐           Nei ☐ Vedleggsnummer. 

2.3 Er det rør, kabler eller andre konstruksjoner på sjøbunnen i området? 

Ja   ☐              Nei   ☐                            

Opplys også hvem som eier konstruksjonene                  --- 

 

2.4 

 

Opplys hvilke eiendommer som antas å bli berørt av tiltaket/tiltakene (naboliste): 

Det skal legges ved naboliste med oversikt over berørte naboer. 

Listen skal inneholde navn, adresse og gnr/bnr på de berørte 

eiendommene. 

Vedlegg 1 

2.5 Merknader/kommentarer til søknaden 

 

- 
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3. Utfylling i sjø eller vassdrag 

3.1 Navn på lokalitetene: 

 

Ringskjærmoloen (skal forlenges) 

 

Eiendomsopplysninger (navn på eier og gnr/bnr) 

 

Gamvik kommune gnr 5 / bnr 9 

 

3.2 Kart og stedsfesting:  

Søknaden skal vedlegges oversiktskart i målestokk 1:50 000 og detaljkart 1:1 000 med 

inntegnet areal (lengde og bredde) på området som skal mudres, samt GPS-stedfesta 

prøvetakingsstasjoner 

 

Oversiktskart:  Vedlegg 2 

Detaljkart har: Vedlegg 3 

 

UTM-koordinater for utfyllingslokaliteten: 

 

Sonebelte: UTM84 – 35N    Nord: 7884724      Øst: 545745 

3.4 Begrunnelse/bakgrunn for tiltaket: 

 

Det skal bygges en forlengelse av eksisterende molo på Ringskjærmoloen. Dette skal 

gjøre havnen bedre sikret mot vær og legge til rette for båtvirksomhet og 

fiskerinæring ved Gamvik havn.  

 

3.5 Utfyllingens omfang: 

 

Molo 

Vanndybde på utfyllingsstedet (dybdeintervall):       5 - 10 m 

Arealet som berøres av utfyllingen:                           12 250 m2 (merk på kartet) 

Mengde fyllmasser som skal benyttes (volum):         118 000 m3 

 

Beskriv hvilke typer masser som skal benyttes i utfyllingen:  

Løsmasser, stein e.l.  

I molo skal det benyttes geotekniske egnede masser som skal sprenges ut fra lokalt 

steinbrudd på Flinta. Rene masser (stein/morene og sprengstein) fra utdypning ved 

Gamvik havn skal også benyttes i molo. 

   

3.6 Bruk av sprengstein 

Ved bruk av sprengstein er det fare for spredning av plast i vannmassene som følge av 

plast i armering, tennsystemer etc.  

 

Beskriv hvilket tennsystem som skal benyttes ved sprenging 

Det er anbefalt å benytte elektroniske tennere ved sprengning og at foringsrør i plast 

tas ut før sprengning, for å redusere mengden plast i sprengstein.  

Beregnet mengde plast i sprengsteinmassene (g plast/anbragt m3) 

Ikke beregnet. 
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3.7 Utfyllingsmetode: 

Gi en kort beskrivelse av metode med begrunnelse (f eks. graver med lang arm, splittlekter 

etc.). 

 

Masser skal legges ut ved bruk av gravemaskin fra land. 

 

3.8 Anleggsperiode: 

Angi et tidsintervall for når tiltaket planlegges gjennomført 

 

Oppstart er planlagt i juni 2020. Arbeidene i Gamvik havn har en forventet total 

varighet på 6-12 måneder. 
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4. Utfylling i sjø eller vassdrag 

4.1 Navn på lokalitetene: 

 

Vest for fiskekaia (skal bli strandkantdeponi)  

 

Eiendomsopplysninger (navn på eier og gnr/bnr) 

 

Gamvik kommune gnr 5 / bnr 47 

 

4.2 Kart og stedsfesting:  

Søknaden skal vedlegges oversiktskart i målestokk 1:50 000 og detaljkart 1:1 000 med 

inntegnet areal (lengde og bredde) på området som skal mudres, samt GPS-stedfesta 

prøvetakingsstasjoner 

 

Oversiktskart:  Vedlegg 2 

Detaljkart: Vedlegg 3 

 

UTM-koordinater for utfyllingslokaliteten: 

 

Sonebelte: UTM84 – 35N    Nord: 7884954      Øst: 545566 

4.4 Begrunnelse/bakgrunn for tiltaket: 

 

Det skal fylles ut i sjø for å lage større landareal i forbindelse med utvikling av 

havneområdet. Arealet skal benyttes som strandkantdeponi og det skal plasseres 

forurensede og rene sediment fra mudring/utdypning ved Gamvik havn her. Fylling 

skal avsluttes med bærelag og duk.  

 

4.5 Utfyllingens omfang: 

 

Strandkantdeponi 

Vanndybde på utfyllingsstedet (dybdeintervall):       0 – 3,3 m 

Arealet som berøres av utfyllingen:                            4 300 m2 (merk på kartet) 

Mengde fyllmasser som skal benyttes (volum):         12 500 m3 

 

 

Beskriv hvilke typer masser som skal benyttes i utfyllingen:  

Løsmasser, stein e.l.  

 

Sjete mot sjø ved strandkantdeponiet skal bygges av sprengstein fra lokalt steinbrudd 

på Flinta. Forurensede og rene sedimenter (løsmasser og morene/stein) fra utdypning 

ved Gamvik havn skal plasseres i deponiet.   

4.6 Bruk av sprengstein 

Ved bruk av sprengstein er det fare for spredning av plast i vannmassene som følge av 

plast i armering, tennsystemer etc.  

 

Beskriv hvilket tennsystem som skal benyttes ved sprenging 

Det er anbefalt å benytte elektroniske tennere ved sprengning og at foringsrør i plast 

tas ut før sprengning, for å redusere mengden plast i sprengstein.  
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Beregnet mengde plast i sprengsteinmassene (g plast/anbragt m3) 

Ikke beregnet 

 

4.7 Utfyllingsmetode: 

Gi en kort beskrivelse av metode med begrunnelse (f eks. graver med lang arm, splittlekter 

etc.). 

 

Ved strandkantdeponi skal det først etableres en yttersjete med sperrelag. Sjete skal 

lages ved at massene fylles ut med gravemaskin fra land. Løsmasser skal plasseres 

innenfor sjete direkte fra mudring.    

 

4.8 Anleggsperiode: 

Angi et tidsintervall for når tiltaket planlegges gjennomført 

 

Oppstart er planlagt i juni 2020. Arbeidene i Gamvik havn har en forventet total 

varighet på 6-12 måneder. 
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5. Mudring i sjø eller vassdrag 

5.1 Navn på lokalitet 

  

Gamvik havn 

 

Eiendomsopplysninger (navn på eier, adresse og gnr/bnr) 

  

Gamvik kommune, strandveien 16, gnr 5 / bnr 47 og gnr 5 / bnr 9 

 

5.2 Kart og stedsfesting:  

Søknaden skal vedlegges oversiktskart i målestokk 1:50 000 og detaljkart 1:1 000 med 

inntegnet areal (lengde og bredde) på området som skal mudres, samt GPS-stedfesta 

prøvetakingsstasjoner 

 

Oversiktskart:  Vedlegg 2 

Detaljkart: Vedlegg 3 

 

UTM-koordinater for mudringslokaliteten: 

 

Sonebelte: UTM84 – 35N         Nord: 7884824   Øst: 545630 

5.3 Mudringshistorikk: 

Førstegangsmudring    ☐ 

Vedlikeholdsmudring  ☐  Hvis ja; når ble det mudret sist? Ikke kjent. 

5.4 Begrunnelse/bakgrunn for tiltaket: 

 

Gamvik kommune ønsker å legge til rette for fiskeri og sjørett virksomhet. Det blir 

nødvendig med utdypning i havneområdet ved å mudre ned til kote -7,3 m for å bedre 

innseilingsdybde. 

5.5 Mudringens omfang: 

 

Vanndybde på mudringsstedet (dybdeintervall):       1,4 til 5,4 m 

Hvor dypt i sedimentene skal det mudres?                 1 til 5 m 

Arealet som skal mudres:                                            11 000 m2 

Mengde sedimenter som skal mudres (volum):          38 000 m3 

Omregningsfaktor dersom volum oppgis i ftm* :        -    

 
*ftm = faste teoretiske masser 

Eventuell nærmere beskrivelse av omfanget av tiltaket: 

 

Det skal første mudres vekk løsmasser og sediment ned til bergoverflaten.  

Bergoverflaten er påvist ved kote -3 innerst i havn og ned til kote -7 ytterst i 

utdypningsområdet. For å oppnå dybde ned til kote -7,3 skal det sprenges ut ca. 19 000 m3 

berg. Sprengstein er rene masser og skal benyttes som fyllmasser i molo.  

 

5.6 Mudringsmetode: 
Gi en kort beskrivelse med begrunnelse (f eks. grabb, gravemaskin, skuff, pumping, sugeutstyr el.). 

Planlegges det sprenging under vann? 

 

Mudringsmetodikk er ikke endelig avklart. Massene skal enten mudres med gravemaskin 

med lukket skuff fra lekter og løsmassene vil transporteres med lekter til deponiet, eller 
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ved sugemudring. Dersom sugemudring velges som metode, vil mudringsmassene føres 

direkte til strandkantdeponiet via en slange.   

 

5.7 Anleggsperiode: 
Angi et tidsintervall for når tiltaket planlegges gjennomført 

 

Oppstart er planlagt i juni 2020. Arbeidene i Gamvik havn har en forventet total 

varighet på 6-12 måneder. 

 

5.8 Hvordan er mudringsmassene planlagt disponert? 

 

☐ Levere til godkjent avfallsmottak 

 

☐ Dumping/deponering i sjø (del 5)         

                 

☐ Annen disponering (f.eks. strandkantdeponi). Dette kan utløse behov for søknad til 

Miljødirektoratet om annen disponering av avfall jf. forurensningsloven § 32 jf. § 27      

 

☐ Annet 

Kort beskrivelse av planlagt disponering av mudringsmassene: 

 

Alle forurensede maser skal plasseres i strandkantdeponiet. Stein/morene og sprengstein 

fra utdypning skal benyttes i molo.  

 

Beskrivelse av planlagt transportmetode: (fartøytype/kjøretøy/omlastningsmetode) 

 

Transportmetode vil avhenge av mudringsmetode som velges.  

 

Ved mudring ved lukket gravemaskinskuff, vil massene transporteres til deponiet via 

lekter. Pga. grunt område ved strandkantdeponiet, kan dette medføre behov for å sprenge 

vekk masser. Det vurderes derfor om sugemudring skal benyttes som løsning. Dette vil 

avklares i detaljprosjekteringsfasen for prosjektet. Ved sugemudring vil mudringsmassene 

fraktes direkte til deponiet via en slange.  
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6. Mudring i sjø eller vassdrag 

6.1 Navn på lokalitet 

  

Vest for fiskekaia (sjete for strandkantdeponi) 

 

Eiendomsopplysninger (navn på eier, adresse og gnr/bnr) 

  

Gamvik kommune, strandveien 16, gnr 5 / bnr 47 

 

6.2 Kart og stedsfesting:  

Søknaden skal vedlegges oversiktskart i målestokk 1:50 000 og detaljkart 1:1 000 med 

inntegnet areal (lengde og bredde) på området som skal mudres, samt GPS-stedfesta 

prøvetakingsstasjoner 

 

Oversiktskart:  Vedlegg 2 

Detaljkart: Vedlegg 3 

 

UTM-koordinater for mudringslokaliteten: 

 

Sonebelte: UTM84 – 35N    Nord: 7884954      Øst: 545566 

6.3 Mudringshistorikk: 

Førstegangsmudring    ☐ 

Vedlikeholdsmudring  ☐  Hvis ja; når ble det mudret sist? 

6.4 Begrunnelse/bakgrunn for tiltaket: 

 

Det skal etableres en yttersjete mot sjø i forbindelse med strandkantdeponi. Det kan være 

nødvendig å fjerne løsmasser for etablering av sjeté av stabilitetshensyn. Dette vil avklares 

endelig i detaljprosjekteringen.  

6.5 Mudringens omfang: 

 

Vanndybde på mudringsstedet (dybdeintervall):       0 til -3,3 m 

Hvor dypt i sedimentene skal det mudres?                 Ca 0,7 m 

Arealet som skal mudres:                                            ca. 220 m2 

Mengde sedimenter som skal mudres (volum):          ca. 150 m3 

Omregningsfaktor dersom volum oppgis i ftm* :        -    

 
*ftm = faste teoretiske masser 

Eventuell nærmere beskrivelse av omfanget av tiltaket: 

 

Det skal første mudres vekk løsmasser og sediment ned til berg. 

 

Mudring vil ev. utføres før det er etablert sjete i ytterkant av strandkantdeponiet, dersom 

dette er nødvendig av stabilitetshensyn for fyllingen. Massene vil da tas på land midlertidig 

for så å plasseres i deponiet når yttersjete i deponiet er ferdig etablert.  

 

6.6 Mudringsmetode: 
Gi en kort beskrivelse med begrunnelse (f eks. grabb, gravemaskin, skuff, pumping, sugeutstyr el.). 

Planlegges det sprenging under vann? 
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Mudring skal med gravemaskin. Det er registrert tørrfall i området som skal mudres. 

Mudring vil foregå med gravemaskin fra land dersom dette er mulig med hensyn til 

sikkerhet. Alternativt skal massene mudres ved bruk av gravemaskin på lekter.  

 

6.7 Anleggsperiode: 
Angi et tidsintervall for når tiltaket planlegges gjennomført 

 

Oppstart er planlagt i juni 2020. Arbeidene i Gamvik havn har en forventet total 

varighet på 6-12 måneder. 

 

6.8 Hvordan er mudringsmassene planlagt disponert? 

 

☐ Levere til godkjent avfallsmottak 

 

☐ Dumping/deponering i sjø (del 5)         

                 

☐ Annen disponering (f.eks. strandkantdeponi). Dette kan utløse behov for søknad til 

Miljødirektoratet om annen disponering av avfall jf. forurensningsloven § 32 jf. § 27      

 

☐ Annet 

Kort beskrivelse av planlagt disponering av mudringsmassene: 

 

Alle forurensede masser skal plasseres i strandkantdeponiet.  

Massene må oppbevares på land midlertidig mens yttersjete for strandkantdeponi bygges.  

 

Beskrivelse av planlagt transportmetode: (fartøytype/kjøretøy/omlastningsmetode) 

 

Lokalitetene for utdypning og utfylling er svært nærme hverandre. Løsmassene kan føres 

direkte fra mudring til midlertidig lagringsområde.  
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7. Beskrivelse av lokaliteten med hensyn til naturmangfold og fare for 

forurensning 
7.1 Oppgi hvilke kjente naturverdier som er tilknyttet lokaliteten eller nærområdet til 

lokaliteten, og beskriv hvordan disse eventuelt kan bli berørt av tiltaket: 

 

Det er utarbeidet en tiltaksplan for de omsøkte tiltak som inkluderer vurdering av 

naturmangfold og fare for forurensning, samt behov for avbøtende tiltak.  

 

Vedlegg 4.  

 

7.2 Er det utført 

miljøundersøkelser? 
Ja   ☐              Nei   ☐ Vedlegg 5 

Vedlegg 6 

7.2 Er det utført 

geotekniske 

undersøkelser? 

Ja   ☐                 Nei   ☐ 

Geoteknisk uttalelse    ☐ 

Vedlegg 7     

(vurdering) 

 

Vedlegg 8 

(undersøkelse) 

 

7.3 Sedimentenes innhold: 

 

 Stein Grus Leire Silt Skjellsand Annet 

Angi fordeling av innhold i %                               

 

% innhold varierer over området. Se vedlagt tiltaksplan for detaljer, vedlegg 4. 

Eventuell nærmere beskrivelse av sedimentene: 

 

Beskrivelse av sediment og andre bunnforhold er i tiltaksplan, Vedlegg 4 

7.4 Strømforhold på lokaliteten: 

 

Det har ikke blitt utført strømmålinger ved lokaliteten.  

 

Vannforekomsten som er registrert i vann-nett er Vardnesodden – Kjølnes (ID 

0423000030-11-C). Vardnesodden – Kjølnes er åpen eksponert kyst med moderat 

strømhastighet (1-3 knop) der utskiftning av bunnvann kun er dager. 

 

7.5 Aktive og/eller historiske forurensningskilder: 
Beskriv eksisterende og tidligere virksomheter i nærområdet til lokaliteten (f eks. slipp, kommunalt 

avløp, småbåthavn, industrivirksomhet e.l.). 

 

Kartlegging av potensielle kilder til forurensing er i tiltaksplan, Vedlegg 4. 

 

7.6 Miljøundersøkelse, prøvetaking og analyser 
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 Det må foreligge dokumentasjon av sedimentenes innhold av tungmetaller og miljøgifter. Omfanget 

av prøvetaking ved planlegging av mudring må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Antall prøvepunkter 

må sees i sammenheng med mudringsarealets størrelse og lokalisering i forhold til mulige 

forurensningskilder.  
 

Vedlagt miljørapport skal presentere analyseresultater fra prøvetaking av de aktuelle sedimentene, 

samt en miljøfaglig vurdering av massenes forurensningstilstand.   

Kravene til miljøundersøkelser i mudringssaker følger av Miljødirektoratets Veileder for håndtering 

av sediment (M-350/2015) med revisjoner av 25. mai 2018, samt M608/2016 Grenseverdier for 

klassifisering av vann, sediment og biota. 

 

Navn på rapport fra miljøundersøkelse:  

 

Det er utført 2 sedimentundersøkelser. 

 

Vedlegg 5 – Miljøundersøkelse datert 6.januar 2014, 712098-RIGm-RAP-001  

Vedlegg 6 – Miljøundersøkelse datert 26.oktober 2015, 712098-RIGm-RAP-002 

 

Antall prøvestasjoner på lokaliteten:       totalt 5 stk. (stasjonene er markert på kart i 

vedlagt tiltaksplan, vedlegg 4) 

 

7.7 Forurensningstilstand på lokaliteten:  
Gi en oppsummering av miljøundersøkelsen med klassifiseringen av sedimentene i tilstandsklasser 

(I-V) relatert til de ulike analyseparameterne, jf. M-608/2016. 

 

Miljøundersøkelsene utført i 2013 og 2015 viste at det er forurensing innenfor 

havneområdet ved Gamvik havn. Det er påvist TBT i tilstandsklasse IV og B(a) i 

tilstandsklasse III i deler av området som skal mudres i forbindelse med utdypning av 

havneområdet.  

Det er påvist TBT i tilstandsklasse IV i sediment ved planlagt strandkantdeponi. 

 

Det er ikke påvist forurensing utenfor Ringskjærmoloen. 

  

7.8 Risikovurdering: 
Gi en vurdering av risiko for om tiltaket vil bidra til å spre forurensning eller være til annen ulempe 

for naturmiljøet. 
 

Det er utført en spredning- og risikovurdering i tiltaksplan for alle de tiltak som er 

inkludert i denne søknaden, Vedlegg 4.  

 

7.9 Avbøtende tiltak 
Beskriv planlagte tiltak for å hindre/redusere partikkelspredning, og eventuelt annen 

forsøpling/forurensning, med begrunnelse. 

 

Se vedlegg 4 for fullstendig vurdering og beskrivelse av avbøtende tiltak. 

 

Oppsummert er det anbefalt følgende avbøtende tiltak: 

 

Utdypning 

• Partikkelspredning ved mudring av forurensede sediment 

• Negativ påvirkning på marine organismer som følge av sprengning i sjø 

(trykkbølger og plastforurensing) 

 

Etablering av molo 
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• Negativ påvirkning på marine organismer som følge av plastforurensing fra 

utfyllingsmasser 

 

Strandkantdeponi 

• Utlekking av forurensning fra deponiet til omgivelsene 

 

 

 

 

Underskrift 
 

 Sted: ....Trondheim....................................................................... Dato: ...23.4.2020........ 

 

 
 Underskrift: 

.................................................................................................................................................... 

 

 

Vedleggsoversikt (Husk referanse til skjemaet og lokalitet) 

 

Nr. Innhold Ref. til nr. 

på skjemaet 

Lokalitet 

nr. 

Nr. 1 Naboliste Nr. 2.4 Samlet 

Nr. 2 Oversiktskart Nr. 3.2 Samlet 

Nr. 3 Detaljkart Gamvik havn 1:2500 (A3) Nr. 3.2 Samlet 

Nr. 4 Tiltaksplan Nr. Kap 4 Samlet 

Nr. 5 Miljøundersøkelse datert 6.januar 2014, 712098-RIGm-RAP-

001 

Nr. 7.2 og 7.6 Samlet 

Nr. 6 Miljøundersøkelse datert 26.oktober 2015, 712098-RIGm-

RAP-002 

Nr. 7.2 og 7.6 Samlet 

Nr. 7 Geoteknisk vurdering sept 2017 Nr. 7.2 Samlet 

Nr. 8 Grunnundersøkelser – Orienterende geoteknisk vurdering sept 

2017 

Nr. 7.2 Samlet 

 


