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Vedtak om tillatelse for Asbjørn Leren til mudring i sjø ved Leira, gnr. 216 
bnr. 94, i Aure kommune 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har ferdigbehandlet søknad fra Asbjørn Leren og gir 
tillatelse til mudring ved Leira, gnr. 216 bnr. 94, i Aure kommune. Tillatelse med vilkår følger 
vedlagt. 
 
Det vedtas et gebyr på kr 9 800 for behandlingen av søknaden. 
 
Vi viser til søknad av 12.06.2019 og til øvrig korrespondanse i saken. 
 
Vedtak 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal gir med dette Asbjørn Leren tillatelse til mudring i sjø ved Leira, 
gnr. 216 bnr. 94, i Aure kommune. Tillatelsen er gitt med hjemmel i lov av 13.03.1981 om vern mot 
forurensning og om avfall (forurensningsloven) § 11, jf. § 16 og i medhold av forskrift av 01.06.2004 
om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 22-6. Fylkesmannen har ved 
avgjørelsen om tillatelse skal gis og ved fastsetting av vilkårene, lagt vekt på de 
forurensningsmessige ulemper ved tiltakene sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket 
for øvrig vil medføre. Det er satt vilkår for tillatelsen. Tillatelse med vilkår følger vedlagt dette brevet. 
 
Det kan foretas endringer i tillatelsene i medhold av forurensningsloven § 18. Endringene skal være 
basert på skriftlig saksbehandling og forsvarlig utredning av saken. En eventuell endringssøknad må 
derfor foreligge i god tid før endring ønskes gjennomført. 
 
At forurensningen er tillatt utelukker ikke erstatningsansvar for skade og ulempe eller tap forårsaket 
av forurensning, jf. forurensningsloven § 56. Brudd på tillatelsen er straffbart etter 
forurensningsloven §§ 78 og 79. 
 
Vi gjør oppmerksom på at tillatelsen fra Fylkesmannen ikke kan tas i bruk før det foreligger 
eventuelle nødvendige tillatelser og avklaringer i forhold til reguleringsplan og plan- og 
bygningsloven fra Aure kommune. 
 
 
Bakgrunn 
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Asbjørn Leren har søkt om å mudre ca. 2 000 m3 ved Leira, gnr. 216 bnr. 94, i Aure kommune. 
Mudringen ønskes utført over et areal på ca. 2 000 m2 og ned til et dyp på ca. 1,5 meter i 
sedimentene. Tiltaket ønskes utført vinteren 2019-2020. Mudringen skal utføres fra lekter, og 
muddermassene er planlagt benyttet til avslutning av masseuttak og avretting av godkjent 
parkerings-/opplagsplass. Tiltaket skal utføres i forbindelse med planlagt utvidelse av småbåtanlegg. 
 
Høring 
Kopi av søknad ble sendt til Aure kommune, Fiskeridirektoratet, NTNU Vitenskapsmuseet og 
Kristiansund og Nordmøre Havn IKS for uttalelse. Vi mottok følgende innspill: 
 
Fiskeridirektoratet (03.07.2019) 
Fiskeridirektoratet nevner at det i deres kartlegging av fiskeriinteresser er registrert to områder 
avsatt til låssettingsplass for sild og makrell henholdsvis 1,4 og 1,2 km unna tiltaksområdet. Disse er 
klassifisert som viktige. Det er ingen registreringer av marint biologisk mangfold eller 
akvakulturlokaliteter i området.   
 
Låssettingsplassene ved Leirsundet og Ramsøya skal i den senere tid mest være benyttet som 
kasteplasser, men Fiskeridirektoratet ber likevel om at det tas hensyn dersom det skulle stå låssatt 
sild der under arbeidene. Da tiltaket har et nokså begrenset omfang, er Fiskeridirektoratets 
vurdering at ingen fiskeri- eller havbruksinteresser eller marint biologisk mangfold vil kunne bli 
skadelidende eller komme i konflikt med tiltaket. 
 
NTNU Vitenskapsmuseet (15.08.2019) 
Vitenskapsmuseet viser til en tidligere uttalelse fra dem (11.07.2018), som ble gitt i forbindelse med 
detaljregulering for Artvågen. Det ble konkludert med at det ikke er forhøyet risiko for 
tilstedeværelse av kulturminner under vann i det aktuelle området. De ser derfor ikke behov for å 
gjennomføre marinarkeologisk befaring.  
 
Vitenskapsmuseet har ingen merknader til tiltaket, men minner om meldeplikten ved funn av 
kulturhistorisk materiale. 
 
Aure kommune 
Kommunen hadde ingen merknader til søknaden.  
 
Fylkesmannens vurderinger 
Mudring av masser i sjø er regulert av forurensningsforskriften kapittel 22. Forurensningsforskriften 
§ 22-3 fastsetter et generelt forbud mot mudring. Etter søknad kan det imidlertid gis tillatelse til slik 
aktivitet i medhold av § 22-6. Mudring i sjø medfører også en viss risiko for oppvirvling og spredning 
av forurensning, og tiltaket behandles derfor også etter forurensningsloven § 11. Ved avgjørelsen av 
om tillatelse skal gis, har vi lagt vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt 
med de fordeler og ulemper tiltaket ellers vil medføre, jf. forurensningsloven § 11, femte ledd. 
 
Forhold på sjøbunnen i tiltaksområdet 
Det er ikke utført prøvetaking for å kartlegge om sedimentene i tiltaksområdet er forurenset. 
Tiltaksområdet ligger avsides og langt unna nærmeste industrianlegg eller lignende. Det ligger en kai 
med noen båtplasser der, men denne er forholdsvis ny, og båttrafikken ventes ikke å ha tilført 
sjøbunnen vesentlig forurensning.  
 
I søknaden beskrives bunnen som bestående av leire, silt og sand. Tiltaksområdet er i en grunn våg 
omkranset av berglendt skogsmark og spredt bebyggelse. 
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Vi ser ikke behov for omfattende avbøtende tiltak under mudringen for å hindre spredning. 
Tiltaksarbeidene må imidlertid utføres skånsomt for å begrense nedslamming og tilgrising i 
nærområdet. 
 
Vurderinger etter naturmangfoldloven 
Fylkesmannen har vurdert tiltaket etter Lov om naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 8-12. Våre 
vurderinger har tatt utgangspunkt i informasjonen som finnes i søknaden, Naturbasen og 
Fiskeridirektoratets kartverktøy. Vi mener at den foreliggende kunnskapen er tilstrekkelig til å 
behandle søknaden, jf. § 8 i naturmangfoldloven. Vi ser ingen grunn til å vektlegge føre-varprinsippet 
i denne saken, jf. § 9. 
 
I Naturbasen er det ikke registrert noen spesielle naturverdier eller lignende i nærheten av 
tiltaksområdet.  
 
I Fiskeridirektoratets kartverktøy er det ikke registrert fiskeriinteresser, marint biologisk mangfold 
eller akvakulturlokaliteter i nærheten av tiltaksområdet. 1,2-1,4 km lenger ute er det registrert 
låssettingsplasser, noe som ble påpekt av Fiskeridirektoratet i deres høringsuttalelse. Ekstra 
skånsomhet bør utvises dersom det står fisk i disse i tiltaksperioden, jf. høringsuttalelsen. 
 
Etter § 10 i naturmangfoldloven skal en påvirkning på et økosystem alltid vurderes ut fra den 
samlede belastningen som økosystemet blir utsatt for. På grunn av det omsøkte tiltakets 
begrensede omfang og lave potensial for forurensning, kan vi ikke se at det vil medføre et 
nevneverdig bidrag til samlet belastning. 
 
Etter § 11 i naturmangfoldloven skal tiltakshaver dekke kostandene ved å hindre eller redusere 
eventuell skade på naturmangfoldet i et tiltaksområde dersom dette ikke er urimelig med 
utgangspunkt i tiltakets karakter og den eventuelle skaden. I denne saken finner Fylkesmannen det 
rimelig at tiltakshaver får gjennomført og dekket eventuelle kostnader av avbøtende tiltak slik de blir 
beskrevet i tillatelsen. De avbøtende tiltakene er også i henhold til § 12 i naturmangfoldloven, der 
det settes krav til bruk av miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder for å unngå eller redusere 
skader på naturmangfoldet. 
 
Vanndirektivet 
Tiltaket skal utføres i vannforekomsten «Edøyfjorden», som i databasen Vann-nett har «svært god» 
økologisk tilstand og ukjent kjemisk tilstand. Nye inngrep i en vannforekomst kan ifølge 
vanndirektivet ikke utføres dersom det er risiko for at inngrepet vil medføre en forringelse av 
forekomstens økologiske status. Vi kan ikke se at det planlagte mudringstiltaket medfører en slik 
risiko. 
 
Konklusjon 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal tillater mudring i sjø etter fastsatte vilkår. Vi mener at tiltaket ikke 
vil medføre en nevneverdig spredning av forurensning eller skade på naturmiljøet og, basert på en 
helhetlig vurdering, at samfunnsnytten av tiltaket er større enn eventuelle mindre, negative effekter 
på naturmiljøet. 
 
Erstatningsansvar 
Tillatelsen fritar ikke for erstatningsansvar for forurensningsskade etter forurensningsloven 
§ 10 og kapittel 8. 
 



  Side: 4/5 

Klageadgang 
Vedtaket kan klages inn til Miljødirektoratet etter reglene i kapittel VI i forvaltningsloven, av partene i 
saken eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra avgjørelsen er mottatt. Eventuell 
klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen skal begrunnes, og 
opplysninger som kan ha innvirkning på saken bør nevnes. Dersom vedtaket påklages, kan 
Fylkesmannen eller Miljødirektoratet etter forespørsel vedta at vedtaket ikke skal tre i kraft før 
klagen er endelig avgjort, jf. § 42 i forvaltningsloven. Klagen skal sendes via Fylkesmannen. 
En eventuell klage fører ikke automatisk til at iverksettelsen av vedtaket utsettes. Fylkesmannen eller 
Miljødirektoratet kan etter anmodning eller av eget initiativ beslutte at vedtaket ikke skal iverksettes 
før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjørelsen av spørsmålet om iverksettelse kan ikke 
påklages. 
 
Vedtak om gebyr 
Vi viser til vårt brev av 04.07.2019 med varsel om saksbehandlingsgebyr. Tiltaket plasseres under 
gebyrsats 8, jf. forurensningsforskriften § 39-3, jf. §39-4, noe som innebærer et gebyr på kr 9 800. Vår 
ressursbruk knyttet til saksbehandlingen er lagt til grunn for fastsettelse av gebyrsats. Herunder 
hører gjennomgang av søknad, korrespondanse med søker, innhenting av kommentarer fra andre 
instanser, utarbeidelse av tillatelsen og innsats fra andre fagpersoner hos Fylkesmannen. 
 
Faktura med innbetalingsblankett blir sendt ut av Miljødirektoratet. Gebyret forfaller til betaling 30 
dager etter fakturadato. 
 
Vedtaket om gebyrsats kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker etter at dette brevet er 
mottatt, jf. forurensningsforskriften § 41-5. En eventuell klage bør grunngis og skal sendes 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Klagen blir ikke gitt oppsettende virkning, og det fastsatte gebyret 
må derfor betales i samsvar med det som er nevnt over. Dersom Miljødirektoratet aksepterer 
klagen, vil det overskytende beløpet bli refundert. 
 
Forurensningsforskriften er tilgjengelig på www.lovdata.no. 
 
Datoer og frister 

 Det skal gis oppstartsmelding til Fylkesmannen når tiltaket settes i gang. Meldingen kan gis 
direkte til saksbehandler på epost fmmrthau@fylkesmannen.no. 

 Tillatelsen er gyldig til 31.12.2020 
 Sluttrapport i tråd med vilkår 6.1 skal sendes til Fylkesmannen innen 6 uker etter at tiltaket 

er ferdig utført. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Christian Dahl (e.f.) 
fagkoordinator 

  
 
Thomas Aurdal 
overingeniør 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
Vedlegg: 
1 Tillatelse 

http://www.lovdata.no/
mailto:fmmrthau@fylkesmannen.no
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Kopi til: 
Aure kommune Postboks 33 6689 AURE 
FISKERIDIREKTORATET 
REGION MIDT 

Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 

 
 
 



   TILLATELSE 
    
    

 

Tillatelse for Asbjørn Leren til mudring ved gnr. 216 bnr. 94 i Aure 
kommune 

Tillatelsen er gitt i medhold av lov av 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall § 
11 og § 16 og forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 
kapittel 22 om mudring og dumping i sjø og vassdrag. Det er satt vilkår etter forurensningsloven § 
16. 

Tillatelsen kan ikke tas i bruk før det også foreligger eventuelle nødvendige tillatelser og avklaringer 
fra Aure kommune i forhold til reguleringsplan og plan- og bygningsloven. 
 
Bedriften må på forhånd avklare skriftlig med Fylkesmannen i Møre og Romsdal endringer den 
ønsker å foreta i forhold til opplysninger gitt i søknaden eller under saksbehandlingen som kan ha 
miljømessig betydning. 
 
Tillatelsen gjelder fra dags dato og er gyldig frem til 31.12.2020. 
 
Bedriftsdata 

Navn på tiltakshaver Asbjørn Leren 
Beliggenhet/gateadresse - 
Postadresse Vågøyvegen 93, 6408 Aureosen 
Org. nummer (bedrift) - 
Lokalitet for tiltaket Leira 
Gårds- og bruksnummer for 
tiltaket 

Gnr. 216 bnr. 94 

Koordinater for tiltaket (UTM 
32) 

X: 448847, Y: 7007728 

Kommune tiltaket utføres i Aure 
 
Fylkesmannens referanser 

Tillatelsesnummer Anleggsnummer Risikoklasse1 
2019.0730.T 1576.0104.01 4 
Tillatelse gitt: Endringsnummer: Sist endret: 
03.09.2019 - - 

 
 
Christian Dahl (e.f.) Thomas Aurdal 
fagkoordinator overingeniør 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 

 
1 Miljømyndighetenes system for beregning av hyppighet av frekvensbasert tilsyn, der risikoklasse 1 er høyest og 4 
er lavest. 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6?q=forurensning
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Endringslogg 
 

Endringsnummer Endringer av  Punkt Beskrivelse 
- - - - 

1. Tillatelsens virkeområde 
Tillatelsen omfatter mudring av ca. 2 000 m3 masser i et område på ca. 2 000 m2 sjøbunn ved 
gnr. 216 bnr 94 ved Leira i Aure kommune. 
 

2. Generelle vilkår 
2.1 Det forutsettes at tiltaket gjennomføres som angitt i søknad datert 12.06.2019 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 de den 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 betingelser gitt etter forurensingsloven § 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. 
 

2.7 Ved mistanke om eventuelle funn av kulturminner underveis i arbeidet skal arbeidene 
stanses og NTNU vitenskapsmuseet 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 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.   
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3.3 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.  
 

3.4 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. 
 

4. Mudring 
4.1 Fylkesmannen skal varsles når arbeidene starter.  

 
4.2 Tiltaket skal foretas i tråd med avgrenset område som vist i kartvedlegg til søknaden.  

 
4.3  Mudringen skal utføres skånsomt for å begrense uheldig oppvirvling, spredning og 

nedslamming. 
 

4.4 Mudrede masser skal benyttes til nyttige formål på land, som beskrevet i søknaden. 
 

4.5 Tiltaket skal utføres under egnede vind- og bølgeforhold slik at uønsket partikkelspredning 
unngås.  
 

5. Kontroll og overvåking 
5.1 Tiltaksarbeidet skal overvåkes visuelt med vekt på å unngå unødvendig og uheldig 

oppvirvling og spredning. Dersom tiltaksarbeidene medfører gjentakende, stor oppvirvling 
og spredning, må det søkes å utføre arbeidet på en mer skånsom måte.  
 

6. Rapportering 
6.1 Det skal sendes sluttrapport til Fylkesmannen innen 6 uker etter at anleggsarbeidet er 

avsluttet. Rapporten skal inneholde: 
- Kort beskrivelse av tiltaket og utført arbeid 
- Beskrivelse av spredningssituasjonen under arbeidet og eventuelle avbøtende tiltak 

for å begrense oppvirvling og spredning 
- Redegjørelse for disponeringen av mudrede masser. 
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