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Hei,
Se vedlagt søknadsskjema for mudring og utfylling på Rensvikholmen i Kristiansund kommune. Prøvetaking av
sjøbunn er under under utførelse, og resultater fra denne vil ettersendes så snart disse foreligger.
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SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING, DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG 

VASSDRAG 
 
 
Vi anbefaler å lese vår veileder for søkere, som kan lastes ned her: 
https://www.fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/Miljo-og-klima/Forureining/Navigering-Forureining/Rettleiing-

for-bransjar-og-aktivitetar/mudring-dumping-og-utfylling2/.  
 

 

1. Generell informasjon 
a) Søker (tiltakshaver) 

Navn Aqua Group - Egersund Net AS avd Kristiansund 

Adresse Rensvikholmen 7, 6521 FREI 

  
b) Kontaktperson (søker eller konsulent) 

Navn Mats Nergård 

Adresse Nytorget 6, 4371 Egersund 

Telefon 40244334 

E-post mats.nergard@multiconsult.no 

 
c) Ansvarlig entreprenør (dersom kjent) 

Navn Ikke avklart på nåværende tidspunkt 

Adresse    

Telefon  

 
2. Beskrivelse av tiltaket 

a) Type tiltak (sett kryss):     b) Lokalisering: 
 

Mudring fra land X  Kommune Kristiansund kommune 

Mudring fra fartøy   Navn på sted Rensvikholmen 

Dumping   Gnr./bnr. 137/128 

Utfylling X  Koordinater  UTM32, x: 
440686.03  

UTM32, y:  
6997671.27 

Strandkantdeponi   (ved dumping)   

 
Kart MÅ legges ved!  

  

https://www.fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/Miljo-og-klima/Forureining/Navigering-Forureining/Rettleiing-for-bransjar-og-aktivitetar/mudring-dumping-og-utfylling2/
https://www.fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/Miljo-og-klima/Forureining/Navigering-Forureining/Rettleiing-for-bransjar-og-aktivitetar/mudring-dumping-og-utfylling2/
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c) Formål med tiltaket: 

Gjentatt mudring   Årstall siste mudring:  

Førstegangs mudring   

Privat brygge    

Felles båtanlegg    

Infrastruktur    

Annet Formålet med tiltaket er å forsterke front mot sjø og tilgjengeliggjøre arealer 

som er kuperte. Ved å fylle ut og tørrmure/plastre mot sjøbunn vil en 

erosjonssikre den aktuelle strekningen. 

 
forklar:  

 
 

d) Mengde (ved mudring eller utfylling): Ca 1000 m3 anbrakt volum over vann 

Ca 350 m3 anbrakt volum under vann  

 

  

e) Areal som omfattes av tiltaket (vises 

på kart): 

295 m2 

 

  

f) Mudringsdyp (hvor dypt i sedimentene det 

skal mudres): 

1 meter i underkant av eksisterende havbunn (se 

prinsipp i tegning B001) 

 

 
g) Tiltaksmetode ved mudring (sett kryss): 

Graving fra lekter   

Grabbmudring X  

Sugemudring   

Annet  

forklar: 

 

i) Metode for transport Muddermasser legges i container med avrenning innenfor 

tiltaksområdet (bak evt siltgardin). Muddermasser kjøres så til 

nærmeste godkjente deponi avhengig av resultat fra prøvetaking. 
av massene: 
forklar: 
 

 

j) Tidsperiode for gjennomføring av tiltaket: 1 februar – 31 mars 2022. 

 

 
k) Påvirkede eiendommer: 
Eier: Gnr./bnr.: 
Kristiansund kommune 137/504 

Tor Stølen 137/105 

Rensvik Eiendom AS 137/578 

Rensvik Eiendom AS 137/558 

Egersund Group Eiendom AS 137/26 
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3. Lokale forhold 
 
a) Vanndyp før tiltaket: 0-2 meter 

b) Beskrivelse av 
bunnforholdene: 

Tørrfall/sedimenter fra avrenning på land. 

c) Beskrivelse av 
naturforholdene: 

Bar sandbunn 

4. Mulig fare for forurensning 
 
a) Finnes det kilder til forurensning i nærheten? ja nei 

 X  
angi kildene: 

Industriområdet på Rensvik har en lang historie, og basert på hvor lenge det har foregått næring/industridrift er 

det antatt at det kan være avrenning med forurensning som har endt opp i sjøen. Prøvetaking av sedimenter langs 

tiltak vil avdekke eventuell forurensning. Som det kan sees på de historiske bildene under så har det aktuelle 

området vært i bruk som brygge/oppankringsområde for småbåter. 
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b) Prøvetaking av sjøbunnen (analyserapport legges ved søknaden) 

Antall prøvesteder (vis på kart): Prøvetaking utføres uke 40-2021. Resultater ettersendes. 

Totalt antall prøver: Prøvetaking utføres uke 40-2021. Resultater ettersendes. 

Analyser (sett kryss): 
 

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

Bly (Pb)  TBT  Tørrstoff  

Kobber (Cu)  PAH  Kornfordeling  

Krom (Cr)  PCB  Annet (angi nedenfor):  

Kadmium (Cd)  Bromerte (PBDE, HBSD)   

Sink (Zn)  Perfluorerte (PFOS)  

 
c) Sedimentenes sammensetning (angi i %): 

Grus:  Skjellsand:  Leire:  

Sand:  Silt:  Annet:  

 
 
 Vanninnhold i masser som skal dumpes (angi i %): 
  

0% 
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Utfyllingsmasser 

a) Hva slags masser skal brukes i 
fyllingen: 

Tørrmuring/plastring foretas med stein av vesentlig 

størrelse. Bakfyll/fyll i sjø vil være med sprengsteinsmasser 

uten innhold av finstoff (sand/silt) under 8 mm. 
(ta med opphav/kilde) 

 

 
b) Avfall i massene  

 
  

Fyllmasser inneholder ofte sprengtråd, skyteledning, armeringsfibre eller lignende avfall som kan spre seg i vannmassene 
og miljøet ved utfylling. Forsøpling av det marine miljøet er forbudt. Se også kapittel 5 i veilederen vår. 

 

Er det fare for marin 
forsøpling under 
tiltaket? I hvilken grad 

inneholder massene avfall? 

Nei, det skal utelukkende brukes rene/sorterte sprengsteinsmasser 

Hvilke tiltak skal 
gjøres for å hindre 
marin forsøpling? 

Siltgardin rundt tiltaksområdet for å forbindre oppvirvling ved utfylling samt ved 

mudring. Det legges duk i bakkant av mur for at fyllmasser ikke skal komme ut 

mellom store steiner. 

 
5. Behandling av andre myndigheter 

 vet 
ikke 

ja nei 

a) Er tiltaket i tråd med gjeldende plan for området?   X 
Angi plangrunnlaget:  
Reguleringsplan 19910001 (Rensvik småbåthavn). 

Etablering av fylling og plastring/tørrmur er ikke i tråd med formål i plankart. Se vedlagt dispensasjonssøknad som er under 

utsendelse til Kristiansund kommune sammen med byggesøknad. 

 
 ja nei 

b) Er tiltaket vurdert og eventuelt behandlet etter annet lovverk i kommunen? (er 

svaret ja må kopi av tilbakemelding eller vedtak legges ved) 
 X 

  
 
 ja nei 

c) Er tiltaket vurdert av kulturmyndighetene? (er svaret ja må kopi av tilbakemelding eller vedtak 

legges ved) 
 X 

  
 

Andre opplysninger som er relevante for saken legges ved søknaden. 
Sett kryss 

X Søkeren er kjent med at tiltakshaver har ansvaret for at eventuelle målinger på 
sjøbunnen utført i forbindelse med tiltaket blir registrert i databasen Vannmiljø (kryss av 

for å bekrefte). Les mer om Vannmiljø i veilederen vår til søkere. 

 

 

X Søkeren er kjent med at det skal betales et gebyr for behandling av søknaden (kryss av for å 

bekrefte). Jf. forurensningsforskriften kap. 39.  
 
 
 

Egersund, 01.10.2021______  _________________ 

Sted, dato    Søkerens underskrift  
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Vedlegg: 
 
Nr. Tittel 
Vedlegg 1 Situasjonskart 1:1000 

Vedlegg 2 Situasjonskart 1:50000 

Vedlegg 3 10225822-02-SØK-BREV-001 Begrunnelse for dispensasjonssøknad (byggesak) 

Vedlegg 4 B001 Situasjonsplan (med prinsippsnitt) 

Vedlegg 5 Kvittering nabovarsel 

  

  

  

 
Utfylt søknad underskrives og sendes til Statsforvalteren med kopi til berørte parter for 
kommentarer. Søkeren må selv vurdere om det kan være andre parter i saken enn de 
obligatoriske som er listet opp nedenfor. 
 

PARTENE FÅR EN FRIST PÅ 4 UKER FOR Å SENDE STATSFORVALTAREN EN KOMMENTAR TIL 
TILTAKET 

 
Kopi: kopi er sendt (kryss av) 

NTNU Vitenskapsmuseet (for Romsdal og Nordmøre) 
postmottak@museum.ntnu.no   

 X 

Bergen Sjøfartsmuseum (for Sunnmøre)   

Fiskeridirektoratet Region Sør (postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen) 
postmottak@fiskeridir.no  

 X 

Lokal havnemyndighet info@knhavn.no   X 

Aktuell kommune v/plan- og bygningsmyndighet 
byggesak@kristiansund.kommune.no  

 X 

Andre berørte parter (for eksempel naboer, interesseorganisasjoner og 

velforeninger. Listes opp nedenfor.) 
 

- Kristiansund kommune (gnr/bnr 137/504) 
servicetorg@kristiansund.kommune.no  

- Tor Stølen (gnr/bnr 137/105) Rensvikholmen 5, 6521 Frei 
- Rensvik Eiendom AS (gnr/bnr 137/578 & 558) Freiveien 62, 

6512 Kristiansund N 
 
 

 X 

  

   

   

   

   

   

 

mailto:postmottak@museum.ntnu.no
mailto:postmottak@fiskeridir.no
mailto:info@knhavn.no
mailto:byggesak@kristiansund.kommune.no
mailto:servicetorg@kristiansund.kommune.no
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KARTUTSNITT

Eiendom:
Gnr: 137 Bnr: 128 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Rensvikholmen 7

Hj.haver/Fester:  

KRISTIANSUND
KOMMUNE

Dato: 28/9-2021   Sign: Målestokk
1:50000
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X Raster-problem: Fjellskygge

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer
m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.
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DERES REF: | VÅR REF: 10225822 Egersund,28. september 2021 
DOKUMENTKODE: 10225822-02-SØK-BREV-001 
TILGJENGELIGHET: Åpen 

 

UTFYLLING MOT SJØ FOR NÆRINGSEIENDOM 
Gnr 137 bnr 128, Rensvikholmen – Begrunnelse for dispensasjonssøknad 

1. Innledning 

Egersund Net AS har planer om å gjøre endringer på deler av sin eiendom mot sjø. I den forbindelse vil det 
være nødvendig å foreta en utfylling mot og i sjø, for å gi ryddigere forhold på tomten, samt for å gi 
utvidede lagringsmuligheter. 

Det omsøkte tiltaket dreier seg om en steinfylling med plastring mot sjø. 

 

2. Eiendommen og tiltaket 

Eiendommen ligger delvis innenfor reguleringsplan for Rensvik småbåthavn, pid 19910001, samt i område 
uten gjeldende reguleringsplan, men angitt i kommunedelplan; Sjøområdeplan for Kristiansund kommune.  

 

Figur 1: Utsnitt fra gjeldende reguleringsplan  Figur 2: Utsnitt fra kommuneplan     

2.1 Dispensasjon fra formål i plan 

Tiltaket som skal gjennomføres er i tråd med intensjonen i reguleringsplanen, men arealformålsgrensene i 
plan er ikke i samsvar med tenkte tiltak. Det søkes derfor om dispensasjon fra formål i plan. 

Mottakere 
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Området det er tenkt å fylle ut, er vist som sjø i gjeldende plan. Det er på tidspunkt for stadfesting av plan 
vist eksisterende landområder som går ut i sjø. Disse landområder vil være utgangspunkt for ny utfylling. 
Utfyllingen vil gå mellom eksisterende landområde, med rett linje mot område utenfor plan, for å rette opp 
landfronten mot sjø. 

2.2 Dispensasjon fra plan og bygningslovens §1-8, forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag 

Det søkes om dispensasjon fra plan- og bygningsloven §1-8 om forbud mot bygging/tiltak i strandsonen.  

 

3. Begrunnelse for dispensasjon 

 

3.1 Vurdering 

I plan- og bygningsloven § 19-2 er vilkårene for at det skal kunne gis dispensasjon angitt. Vurderingen 
inneholder to elementer.  

«Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra 
saksbehandlingsregler.» 

I tillegg følger det av fjerde ledd i bestemmelsen at ved avgjørelse av dispensasjon fra planer skal statlige og 
regionale rammer og mål tillegges særlig vekt.  

 

 

3.2  Formålet med bestemmelsene 

 

3.2.1  Reguleringsplan 

Det omsøkte arealet er regulert til vann/sjø. Planens bestemmelser har til formål å tilrettelegge for 
småbåtanlegg/havn. 

Det vises til følgende planbestemmelser: 

§ 3. Innenfor området regulert til småbåthavn kan oppføres bygninger og anlegg som naturlig hører til 
reguleringsformålet. 

Kommentar: Tiltak med utfylling kan sees som et naturlig tiltak å gjennomføre i tråd med plan, da tiltaket 
erosjonssikrer landområdet, og kan dermed sees som et naturlig tilhørende anlegg til reguleringsformålet. 

§ 4. Plassering av de bruksfunksjoner som vist i plan er veiledende og illustrerer en mulig plassering av disse.  
Bygningsrådet kan kreve nærmere planer med nødvendig snitt og profiler som viser masseuttak, fyllinger, 
opparbeidede veger, parkeringsplasser, bygninger osv. 

Kommentar: Småbåthavn slik den er illustrert i plan er ikke lik som anlegget er gjennomført pr dags dato. 
Nytt tiltak med utfylling vil ikke være til hinder eller bruk for småbåthavnen slik den ligger pr dags dato. 
Bruksfunksjon for småbåthavn vil dermed være oppfyllt. 

§ 5. Utbyggingen av planområdet skal skje slik at det fører til minst mulig skade for landskap og vegetasjon 
og slik at gjenstående terrengflater får en god terrengmessig behandling. 

Kommentar: I øvrig del av indre havn i rensvik, så er det foretatt justeringer i havnefronten, der det blant 
annet er plastret front mot sjø. Det er tilsvarende løsning tiltakshaver planlegger. Utførelsen vil få en god 
utforming som gir et godt terrengmessig uttrykk. 
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§ 6. Før fylling i sjø tar til skal havnemyndighetene varsles særskilt. 

Kommentar: Havnemyndighet mottar kopi av nabovarsel. 

 

 3.2.2 Identifisering av hensynet bak formålet i plan- og bygningsloven 

 

Hensynet bak formålet §1-8 

«I 100–metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, 
friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.» 

 

3.3 Fordeler veid mot ulemper ved dispensasjon 

 

3.3.1 Hensynet til §1-8 

Tiltaket er plassert i sjø, og forholder seg dermed ikke til byggegrenser angitt i plan. Det er nødvendig å 
søke om dispensasjon fra §1.8. Det vurderes dit hen at ulempene ved å gi dispensasjon er svært små, da 
fyllingen er liten i omfang, samt at det ellers i området på Rensvikholmen er mye utbygd industrivirksomhet 
som har gitt løsninger av tilsvarende karakter med plastring av sjøkant.  

 

3.3.2 Hensynet til eksisterende anlegg 

Eksisterende båtplasser/småbåtanlegg vil ikke bli negativt berørt av tiltaket. Etter gjennomføring vil det 
være en bedre definert overgang mellom land/sjø som gir forutsigbarhet for brukere av småbåtanlegget. 

 

3.3.3 Hensyn til barn og unges interesser 

Barn og unges interesser er ikke berørt. 

 

3.3.4 Hensyn til kulturminner 

Det er ikke påvist automatisk fredede kulturminner i nærheten av tiltaket. Rensvikholmen er likevel angitt 
som regionalt verneverdig med bakgrunn i at det er merket som et «teknisk- industrielt kulturminne». 
Kulturminnets generelle lokalitet er angitt som synlig, over vann. Det er vurdert dit hen at tiltaket med 
utfylling ikke vil endre bebyggelsen i så vesentlig grad at kulturminnet blir negativt påvirket.  

 

3.3.5 Hensyn til helse, miljø og sikkerhet 

Hensynet til helse, miljø og sikkerhet antas å ikke ville bli negativt påvirket av tiltaket. Det er gjennomført 
sedimentprøvetaking av sjøbunnen rundt tiltakets plassering. Resultat av prøvene vil bli oversendt 
statsforvalter sammen med søknad om tiltak for utfylling i sjø. I området hvor fyllingen skal etableres er det 
grunt ned til havbunn (ca 1 meter). 

 

3.3.6 Oppsummering fordeler og ulemper 

Ved at det gis dispensasjon fra plan- og bygningsloven vil tiltakshaver tilrettelegge for en aktivitet som er 
ønsket i området. Formålet med tiltaket er vurdert til å være i tråd med hovedformål i reguleringsplan og 
for områdets generelle bruk (industri/næring). 
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Etter dette må kravet om at fordeler finnes «klart større» enn ulemper anses oppfylt. 

 

3.4 Oppsummering 

Kravene til dispensasjon ansees som oppfylt. Hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, vil ikke bli vesentlig tilsidesatt. Formålet bak bestemmelsene i 
reguleringsplan tilsidesettes ikke vesentlig. Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene 
etter en samlet vurdering. 

Dersom ytterligere opplysninger skulle være nødvendig, ber vi om å bli kontaktet snarest.  

 

 

Med vennlig hilsen 
Multiconsult 
 

 
 
Mats Nergård 
 
 
 
 
Kopi:   Havnevesenet 
  Knut Utheim, Aqua Group - Egersund Net 
 
Vedlegg:  B001 – Situasjonsplan med prinsippsnitt 
   



Kontrollert

Fag

Målestokk

Tegningsnr.Oppdragsnr.

Konstr./Tegnet
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Godkjent

Rev.
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Format

www.multiconsult.no

Godkj.Tegn. Kontr.DatoRev. Beskrivelse

Høydesystem

Koordinatsystem

Aqua Group - Egersund Net AS
Rensvikholmen - utfylling i sjø

Situasjonplan

LARK A1

21.09.2021

som vist
UTM32
NN2000

Byggesøknad MATN RBE MATN

10225822-02 B001 0

Murtopp

Murside

Oppfyllt areal til kote +2.00

Tiltak som mur og fylling avgrenses mot (annen tiltakshaver, ikke del av omsøkt tiltak)

Eiendomsgrense

TEGNFORKLARING

Eksisterende bygning

Eksisterende anlegg

Eksisterende sjøkant



Nabovarsel e�er plan- og bygningsloven §21-3.

Du har som nabo re� �l å komme med merknader �l byggeplanene innen 14 dager fra
nabovarselet er sendt. Vi som er ansvarlige for byggeprosjektet, skal sende eventuelle
merknader, med våre kommentarer �l hver merknad, �l kommunen sammen med
byggesøknaden. Vi kan også velge å endre byggeprosjektet, og varsle alle naboer på
ny�.

Her skal vi bygge, rive eller endre
 

Adresse:
1505-137/128/0/0, 6521 FREI

Kommune: KRISTIANSUND

Gårdsnr.:
137

Bruksnr.:
128

Festenr.:

0

Seksjonsnr.:
0

Eier: EGERSUND GROUP EIENDOM AS

Adresse:
Rensvikholmen 7, 6521 FREI

Kommune: KRISTIANSUND

Gårdsnr.:
137

Bruksnr.:
26

Festenr.:

0

Seksjonsnr.:
0

Eier: EGERSUND GROUP EIENDOM AS

Vi varsler herved om
Tiltakstype: Vesentlig terrenginngrep

Tiltaksformål: Annet

Beskrivelse av bruk: Næring og industri

Beskrivelse av hva nabovarselet gjelder
På Rensvikholmen søkes det om u�ylling i strandsonen for å gi bedre �lre�elegging og bruk av
næringseiendom. Muren/plastringen som er den meste fremtredende delen av �ltaket vil ha en høyde på 2
meter over havet. Tiltaket har en størrelse på ca 330 m2 i plan (oppfylling).
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Søknad om dispensasjon
Det søkes om dispensasjon fra:

Arealplaner

Beskrivelse:
Se vedlegg for beskrivelse

Begrunnelse:
Se vedlegg for begrunnelse

Søknad om dispensasjon
Det søkes om dispensasjon fra:

Plan- og bygningslov med forskri�er (SAK og DOK)

Beskrivelse:
Se vedlegg for beskrivelse

Begrunnelse:
Se vedlegg for begrunnelse

Plan(er) som gjelder for eiendommen

Type plan: Reguleringsplan

Navn på plan:
 

Spørsmål om innholdet i nabovarselet kan re�es �l

Kontaktperson: Knut N. Utheim

E-post: KUtheim@akvagroup.com

Telefon: 40029276

Merknader �l byggeplanene sendes �l

Merknader �l byggeplanene kan leveres via Al�nn eller sendes �l søker.
 
Søker: MULTICONSULT NORGE AS

Organisasjonsnummer: 918836519

Telefon: 40244334

E-post: mats.nergard@mul�consult.no

Postadresse: Postboks 265 Skøyen, 0213 OSLO
 

Nabovarselet er signert av

MATS NERGÅRD på vegne av MULTICONSULT NORGE AS

De�e dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Al�nn.
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Filvedlegg:
B001 Situasjonsplan.pdf
B001 Situasjonsplan.pdf
10225822-02-SØK-BREV-FB001.pdf
10225822-02-SØK-BREV-001.pdf
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KARTUTSNITT

Eiendom:
Gnr: 137 Bnr: 128 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse:

Hj.haver/Fester:  

KRISTIANSUND
KOMMUNE

Dato: 28/9-2021   Sign: Målestokk
1:1000

3

5
7

137/504

137/558
0/1

137/578

137/26137/105

137/106

137/128

137/128

137/105

137/2

37/489

137/556

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer
m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.
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