
DeL 3 Vedlegg VIII - Søknadsskjema for søknad om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag

Vedlegg VIII— Skjema for søknad om mudring,
dum • ing • g utfylling i sjø og vassdrag

Generell informasjon
a Søker (tiLtakshaver)

Navn: Statens vegvesen Region midt

Adresse: 6404 MOLDE

TIf.:

e-post:

b Kontaktperson (søker eLLer konsuLent)
Navn: OlafRovik

Adresse:
TIf.: 911 12605

e-post: oIaf.rovik~vegvesen.no

c Ansvarlig entreprenør (hvis kjent)
Navn:
Adresse:
TIL:
e-post:

Beskrivelse av tiltaket ved mudring
a Type tiltak b Lokalisering

Mudring fra Land LI Kommune:
Mudring fra fartøy (lekter, båt) LI Stedsnavn:

Gnr/bnr:
Koordinater (UTM):

Legg ved kart i målestokk 1:50.000 (oversikt) og 1:1000 med inntegnet areal (Lengde og bredde)
på området som skal mudres. EventuelLe prøvetakingspunkter skaL avmerkes på kartet.

c FormåL
Privat brygge LI

Felles båtanlegg LI
Infrastruktur LI
Kabel/sjøledning LI

Annet forklar:

d Mengde som skal mudres (oppgi også usikkerhet): m3 ± m3

e AreaL som berøres av tiltaket (vises også i kart): m2 ± m2
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f Mudringsdybde (hvor dypt ned i sedimentet det skal m
mudres):

g Vanndyp før tiltak

g Tfttaksmetode:
Graving fra Lekter
G rabbmud ring
Sugemudring
Sprengning
Peting

Annet forklar:

AnaLyser (sett kryss):

Kvikksøtv (Hg) LI NikkeL (Ni) [1 TotaLt organisk karbon LI
(TOC)

BLy (Pb) TBT fl Tørrstoff
Kobber (Cu) PAH jJ Kornfordeling

Krom (Cr) PCB jJ Annet (angi nedenfor)
Kadmium (Cd) L[ Brommerte (PBDE, HBSD) Li
Sink (Zn) L[. Perftuorerte (PFOS) Li

Sedimentenes sammensetning (angi %):
Grus: SkjeLLsand: Leire:
Sand: Silt: Annet:

j Beskriv planlagte tiltak for å hindre/redusere forurensning:

k Beskriv planlagt disponeringsløsning for overskuddsmasser:

I Tidsperiode for gjennomføring av tiltak:
(Legg ved en tidsplan for gjennomføringen)

LI
LI

Prøvetaking av sedimentene på mudringslokalitet (anaLyserapport vedlegges søknaden)

m Berørte eiendommer inkl, naboer:
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2 Beskrivelse av tiltaket ved utfylling/dumping
a Type tiltak

Dumping fra land LI
Dumping fra fartøy ~
(lekter, båt)
Utfylling E~1

b Lokatisering
Kommune: Roan kommune
Stedsnavn: Kråkøysundet

Gnr/bnr:
Koordinater UTM: Lokalisering gitt i Vedlegg 1.

Legg ved kart i måLestokk 1:50.000 (oversikt) og 1:1000 med inntegnet areal(lengde og bredde)
på området der masser skaL fyLles ut/dumpes. EventueLLe prøvetakingspunkter skal avmerkes
på kartet.

c Beskriv formålet med utfyllingen eLLer dumpingen: Utfylling i sjø av sprengsteinmasserfra tunneldrift.

d Mengde som skal fylles ut/dumpes (oppgi også
usikkerhet):

e Areal som berøres av tiltaket (vises også i kart):

Inntil 70.000m3 ±

13.000 m2 ±

m3

m2

f Høyde på utfylting (snitt av utfyLlingen skal vises på Kote 3,25 m NN 2000
kart)

g Prøvetaking av masser som skaL fylles ut eller dumpes (analyserapport vedlegges søknaden):
Det er ikke foretatt analyser av sprengstein. Nedenfor angitte analyser gjelder sjøbunnen som sprengsteinmassene
skal fylles ut pa med tanke pa eventuell oppvirvling under utfylling. Se miljørapport, vedlegg 2.

Analyser (sett kryss):
Kvikksølv (Fig) [~] Nikkel (Ni) ~ TotaLt organisk karbon LI

(TOC)

BLy (Pb) J~L TBT j~[ Tørrstoff iJ.....
Kobber (Cu) ~j~[ PAH j~[ KornfordeLing -~

Krom (Cr) ~j~[ PCB jJ~ Annet (angi nedenfor) II.....
Kadmium (Cd) ~j~[ Brommerte (PBDE, HBSD) ~J
Sink (Zn) .]~L PerfLuorerte (PFOS) ..LL

Sedimentenes/massenes sammensetning (angi %):
Grus: SkjetLsand: Leire:
Sand: Sitt: Annet:

h Beskriv avbøtende tiLtak for å hindre/redusere
forurensning: Synhige rester av plast fra sprengning plukkes opp manuelt før utfylling. Etter utfylling fra land mot

siltgardin, alternativt sjete, plukkes synlige plastrester opp manuelt med hov.

i Tidsperiode for gjennomføring av tiltak
(Legg ved en tidsplan for gjennomføringen): Ett år fra februar 2019

j Berørte eiendommer inkL, naboer:
Eier: Gnr: Bnr:

• Roan kommune disponerer grunnen
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3 Lokale forhold
Beskriv følgende forhold på Lokaliteten(e) i vedlegg:

a) Bunnforhold og sedimentenes beskaffenhet Sand og noe grus i overflaten i utfyllingsområdet.
Se miljørapport vedlegg 2.

b) Naturforhold

c) Områdets bruksverdi (fiske, rekreasjon, friluftsliv etc.) Punktene b) - e) avklares i
reguleringsplan.

d) Annen bruk av området (næringsinteresser)

e) Forurensningskilder i nærheten (aktive og historiske)

5 Behandling av andre myndigheter ja nei
a Er tiLtaket i tråd med gjeLdende plan for området? E~1 LI

Angi plangrunntag: Reguleringsplan som legges ut til høring i
januar 2019.

ja nei
b Er tiltaket vurdert og eventueLt behandlet etter annet lovverk i LI

kommunen? (Hvis ja må kopi av tilbakemelding elLer vedtak Legges ved)
ja nei

c Er tiLtaket vurdert av kuLturmyndighetene? E~1 LI
(Hvis ja må kopi av tilbakemelding eLler vedtak legges ved)
Varslet i forbindelse med reguleringsplan, ja nei

d Ved tiLtak i vassdrag: Er tiltaket vurdert av Norges vassdrags- og LI LI
energidirektorat (NVE) etter Lov om vassdrag og grunnvann
(vannressursLoven)? Ikke aktuelt

ja nei
e Ved tiltak i vassdrag: Er tiltaket vurdert av Fylkeskommunen etter Lov om LI LI

Laksefisk og innLandsfisk mv. (Lakse- og innLandsfiskLoven)? Ikke aktuelt

Andre opplysninger som er av betydning for saken vedlegges søknaden

6 Liste over vedlegg

Vedleggl. Vanndypsmaling og lettseismiske målinger i Krakøysundet, Roan kommune, Trøndelag.
GeoSubSea oppdrag nr. 356-18-B, dato 2018-11-02.

Vedlegg 2. Miljøteknisk grunnundersøkelse for utfylling av sprengstein i Krakøysundet, Roan kommune, Trøndelag.
GeoSubSea oppdrag nr. 356-18-B, dato 2018-12-04

Trondheim,_2018-12-10

Sted, dato Søkers underskrift


