
FYLKESMANNEN  I
MØRE  OG  ROMSDAL 

SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING, DUMPING OG UTFYLLING  I
SJØ OG VASSDRAG

1 Generell informasjon
a  Søker (tiltakshaver)

Navn: Asbjøm Leren

Adresse: Vågøy
6408 Aureosen

b  Kontaktper SOI1 (søker eller konsulent)

Navn: Asbjøm Leren

Adresse: Vågøy
6408  Aureosen

Tlf: 41210875
e-post: mar-ann @online.no

c Ansvarlig entreprenør  (hvis kjent)
Navn: Aasen Maskin  &  Transport AS
Adresse: Sør-Halsnes

6590  Tustna

Tlf: 917  15  357

2 Beskrivelse av tiltaket
a  Type tiltak b  Lokalisering

Mudring fra land  D Kommune: Aure
Mudring fra fartøy E Stedsnavn: Leira
Dumping E] Gnr/bnr: 21 6/94
Utfylling E] Koordinater  (ved dumping):

Kart må vedlegges

c  Formål
Gjentatt mudring
1.  gangsmudring

Privat brygge
Felles båtanlegg
Infrastruktur

Annet
forklar:

Årstall for siste mudring:

EIEUZIEU



d

e

f

g

h

i

i

k

2

Mengde (ved mudring eller utfylling) I 2000 H13

Areal som berøres av tiltaket (vises i kart): Inntil  2  daa

Mudringsdybde (hvor dypt ned i sedimentet det skal mudres)Z Inntil 1,5 In

Tiltaksmetode ved mudring:
Graving fra lekter [Z
Grabbmudring lj
Sugemudring D
Annet El
forklar:

Disponeringsløsning for mudrede masser (lokalitet må avmerkes i kan)
Dumping i sjø E] koordinater:
I  Sjødeponi* l:l koordinater:

Strandkantdeponi* E] gm/5"“ 216/94
Avfallsdeponi E] Oppgi navni
Fyllmasse E OPP? sæd: Avslutning av masseuttak,

avretting av godkjent parkerings-
/opplagsplass.

*  Forutsetter egen tillatelse etter forurensningsloven

Metode for transport av mudrede masser (forklar):

Flytting på lekter, opplasting ved båtutsett og transport med traktorhenger til
avlossingsstedet.

Tidsperiode for gjennomføring av tiltak: Vinter 2019/20

Berørte eiendommer:

Eier: Gnr: Bnr:

Asbjøm Leren 216 94

3  Lokale forhold

å

b

C

Vanndyp før tiltak: l m

Beskrivelse av bunnforholdene:

Leire/silt/sand

Beskrivelse av naturforholdene: Grunn Våg omkranset av berglendt skogsmark og spredt

bebyggelse. Registrert beiteoniråde for diverse sjøfuglarter.
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4 Mulig fare for forurensning JB

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

NB! Også sedimenter med påvist forurensning regnes som en forurensningskilde i denne sammenheng.

b prøvetaking av sjøbunnen (analyserapport vedlegges søknaden)

Antall prøvesteder (angis på kan) : Ikke tatt prøver

Totalt antall prøver:

Analyser (sett kryss)2
Kvikksølv (Hg) U Nikkel (Ni) U Totalt organisk karbon (TOC) U
Bly (Pb) U TBT U Tørrsloff U

Kobber (Cu) E] PAH E] Komfordeling U

Krom (Cr) U PCB D  Annet (angi nedenfor) El

Kadmium (Cd) U Brommerte (PBDE, HBSD) U
sink (zn) U Perflnorerre (PFOS) U

c Sedimentenes sammensetning (angi i %):

Grus: Skjellsand: Leire:
Sand: Silt: Annet:

5 Behandling av andre myndigheter Vet ikke Ja “ei
a Er tiltaket i tråd med gjeldende plan for området? E] [X] El

Angi Plflflgfflflfllflgfi Reguleringsplan Altvåghøgda

nei

El‘

æ

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

nei

me'

æ

c Er tiltaket vurdert av kulturmyndighetene?
(hvis ja må kopi av tilbakemelding eller vedtak legges ved)

Andre opplysninger som er av  betydning for  saken vedlegges søknaden

Søknad om tillatelse etter Plan- og bygningsloven vil bli sendt kommunen når tillatelse til mudring
og dumping foreligger. Det vil samtidig bli søkt om utvidelse av eksisterende småbåtanlegg, fra  7
til 14 båtplasser. Småbåtanlegget er etablert på dispensasjon fra gjeldende plan, og utvidelsen vil

bli behandlet som dispensasjonssak.

E Søker er kjent med at det skal betales gebyr for behandling av søknaden (kryss av for  å  bekrefte)
Jfr. Forurensllllwsfllliskri[len kap. 39 
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Sted, dato Søkers underskrift

Vedlegg:

Nr Tittel

l Situasjonsplan

Utfylt søknad skrives ut, underskrives og sendes til fylkesmannen 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.

FRIST FOR KOMMENTARER TIL FYLKESMANNEN ER 4 UK ER

EQ
kopi er sendt (kryss av)

NTNU Vitenskapsmuseet (for Romsdal og Nordmøre)

Bergen Sjøfartsmuseum (for Sunnmøre)

Fiskeridirektoratet Region Sør, Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen

Lokal havnemyndighet

Aktuell kommune v/plan- og bygningsmyndighet

Andre berørte parter
(feks naboer, interesseorganisasjoner og Velforeninger. Listes  opp nedenfor)

EEEIZU@

Stein Sæterøy, Persløkkvegen 32, 7026 Trondheim (eier av gnr. 216, bnr. 2)
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