
e Statsforvaltaren i Møre og Romsdal 

SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING, DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG 
VASSDRAG 

Vi anbefaler å Iese 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/. 

l. Generell informasjon 

a) Søker (tiltakshaver) 
Navn Bjørstad Holding AS (Org.nr 989 171 062) 

Adresse Kringsjåvegen 74, 2618 Lillehammer 

b) Kontaktperson (søker eller konsulent) 

Navn Simen Bjørstad 

Adresse Gamlevegen 222, 2624 Lillehammer 

Telefon 97688044 

E-post simen@bjorstad.as 

c) Ansvarlig entreprenør (dersom kjent) 

Navn Ikke valgt 

Adresse 

Telefon 

2. Beskrivelse av tiltaket 

a) Type tiltak (sett kryss): 

Mudring fra land* X 

Mudring fra fartøy 

Dumping 

Utfylling X 

Strandkantdeponi 

Kart MÅ legges ved! 

* Gjelder sprenging av fjell 

Kommune 

Navn på sted 

Gnr./bnr. 

Koordinater 

(ved dumping) 

b) Lokalisering: 

Sande 

Skare 52 

64/3 

UTM32, x: UTM32, y: 

26.01.2021 
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c) Formål med tiltaket: 

Gjentatt mudring 

Førstegangs mudring 

Privat brygge 

Felles båtanlegg 

I nfrastru ktu r 

Annet 
forklar: 

-- 
Årstall siste mudring: Siste utvidelse av havna var - i 2006 

- 
x 

- 

- 

d) Mengde (ved mudring eller utfylling): Rettskjæring og sprenging- 3 200 m3 fjell 
Utfylling av steinmasser - 5 700 m3 

e) Areal som omfattes av tiltaket (vises Total areal på ca 2 000 m2 

på kart): 

f) Mudringsdyp (hvor dypt i sedimentene det 

skal mudres): 

Planen er å sprenge seg ned slik at man oppnår 4 til 
5 meter dybde ved normal sjø. 

g) Tiltaksmetode ved mudring (sett kryss): 

Graving fra lekter 

Grabbmudring 

Sugemudring 

Annet 
forklar: 

i) Metode for transport 

av massene: 
forklar: 

x 

Det behøves ingen transport ut eller inn av området 

j) Tidsperiode for gjennomføring av tiltaket: Ikke bestemt, avventer rammetillatelse 

k) Påvirkede eiendommer: 
Eier: Jon Bjørstad Gnr./bnr.: 64/3 
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3. Lokale forhold 

a) Vanndyp før tiltaket: 

b) Beskrivelse av 

bunnforholdene: 

c) Beskrivelse av 

naturforholdene: 

Skjæret som må sprenges bort er ca en halv meter under vann ved normal 
fjære. 

Skjæret er av fjell med tang og tare over 

Stein, fjell, sand, tang og tare 

4. Mulig fare for forurensning 

a) Finnes det kilder ti l forurensning i nærheten? ja nei 

x 
angi kildene: 

b) Prøvetaking av sjøbunnen (analyserapport legges ved søknaden) 

Antall prøvesteder (vis på kart): I 0 - 0 - ' - ' - - - ' ' - C - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,  

Totalt antall prøver: . 

Analyser (sett kryss): 

Kvikksølv (Hg) 

Bly (Pb) 

Kobber (Cu) 

Krom (Cr) 

Kadmium (Cd) 

Sink (Zn) 

Nikkel (Ni) 
TBT 

PAH 

PCB 

Bromerte (PBDE, HBSD) 

Perfluorerte (PFOS) 

Totalt organisk karbon (TOC) 

Tørrstoff 

Kornfordeling 

Annet (angi nedenfor): 

c) Sedimentenes sammensetning (angi i%) :  

Grus: I I Sjellsand: I -1 Leire: !------ 
Sand: . - - - - - .  Silt: . . Annet: . - - - - - - -  

Vanninnhold i masser som skal dumpes (angi i%) :  
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5. Utfyllingsmasser 

a) Hva slags masser skal brukes i 
fyllingen: 
(ta med opphav/kilde) 

Stein/Sprengstein som er gravet/sprengt ut på samme sted 

b) Avfall i massene 

Fyllmasser inneholder ofte sprengtråd, skyteledning, armeringsfibre elter 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 Det er ikke kjent av det er fare for marin forsøpling under tiltaket 

forsøpling under 

tiltaket? I hvilken grad 
inneholder massene avfall? 

Hvilke tiltak skal Mesteparten av arbeidet skjer innenfor eksisterende havneområdet. Tiltak må 

gjøres for å hindre diskuteres med utførende entreprenør før utførelse. Aktuelle tiltak kan være å 

marin forsøpling? 
plukke ut avfall fra massene før utfyll ing av molo, eller bruke lense med skjørt 
under arbeidet. Området vil være avgrenset av eksisterende havn på 3 av sidene, 
nord, sør og vest. 

6. Behandling av andre myndigheter 
vet ja nei 
ikke 

a) Er tiltaket i tråd med gjeldende plan for området? I I x I 
Angi plangrunnlaget: Reguleringsplan PlanID 2017006 

ja nei 

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

svaret ja må kopi av tilbakemelding eller vedtak legges ved) 

ja nei 

c) Er tiltaket vurdert av kulturmyndighetene? (er svaretja må kopi av tilbakemelding eller vedtak X 
legges ved) kulturminner er vurdert og området er frigjort for utbygging i hht plan 

Andre opplysninger som er relevante for saken legges ved søknaden. 

Sett kryss 

0 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. 

[8J Søkeren er kjent med at det skal betales et gebyr for behandling av søknaden (kryss av for å 

bekrefte). Jf. forurensningsforskriften kap. 39. 

{j { &ktM_"1_--t-r_,___fS"._. 0_2.. 20 
Sted, dato 

f v  c Y (  
Søkerens underskrift 
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Vedlegg: 

Nr. Tittel 
l Beskrivelse av utvidelse av molo, småbåtshavn og utfylling av landområde 
2 Kart over området 

Utfylt søknad underskrives og sendes til Statsforvaltaren med kopi t i l  berørte parter fo r  
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: 

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 (for eksempel naboer, interesseorganisasjoner og 

velforeninger. Listes opp nedenfor.) 

kopi er sendt (kryss av) 

x 
x 

Naboer er varslet før søknad om rammetillatelse. 



Vedlegg l til rammesøknad for utvidelse av molo, småbåtshavn, 
utfylling av landområde. 
Bjørstad Holding AS, org.nr 989 171062, Kringsjåvegen 74, 2618 Lillehammer 

Tiltaket skal utføres på gnr 64, bnr 3. Eiendommen er eid av Jon Bjørstad. 

Området det søkes om ligger innenfor godkjent reguleringsplan for Skare, planlD 20170006. 

Tiltakene er i tråd med planen. 

Kapasiteten i dagens havn er sprengt. Uten at havna blir utvidet, vil det ikke være hensiktsmessig å 

utvikle planlagte tomter og infrastruktur som forutsatt i reguleringsplanen. Utvidelsen av 

småbåtshavnen er planlagt å gjøre i 2 trinn, for å oppnå best mulig massebalanse i den planlagte 

videre utvidelsen av Skare. Etter at rammesøknad er godkjent vil detaljplanlegging igangsettes med 

utøvende entreprenør (enda ikke valgt). 

Første trinn består av: 

1. På sørsiden av dagens havn må det sprenges undervannsgrunner og molo må rettskjæres. På 

vestsiden må det sprenges bort noe av havneområdet og rettskjæres. På Nordsiden må det 

sprenges og rettskjæres mot eksisterende naust, og dagens molo på østsiden må sprenges og 

graves bort. Eksisterende småbåthavn er tegnet inn med oransje i figur 1 under. 

2. Undervannsskjær utenfor dagens molo må sprenges bort. Skjæret er ca en halv meter under 

vann ved normal fjære, 30 meter langt og mellom 4-7 meter bredt. Markert med grønt i figur 

og bilde lavvann figur 3. 

3. Fylling av masse og utvidelse av havn mot øst, markert med gult i figur 4. Området er 

godkjent for 2 rorbuer og vil også fungere som en utvidelse av småbåthavnen. 

4. Fylling av masse sør/vest i havnen, markert rødt figur 4. 

Punkt 1 og 2 vil gi nok masse t i l  utvidelsen av ny molo i øst (punkt 3} og mulig nok masse t i l  fylling av 

molo sør/vest. 

Andre trinn består av utvidelse av molo på sørsiden, markert med lys grønt i figur 5. Steinmasser for 

utvidelse av moloen vil hentes fra områdene BFF 3 og BFFS i reguleringsplanen, begge eid av Jon 

Bjørstad, figur 6. Dette vil være nødvendige utsprenginger av fjell for å muliggjøre for utbygging av de 

to angjeldende tomteområder. 

Søknaden om utbygging av fritidsboliger vil komme senere etter at sjøområdet er ferdig. I denne 

søknaden er det derfor planering av tomteområdet beskrevet som masseuttak innenfor området for 

utbygging. 

Etter utfylling og oppbygging av mota og landområde trinn 1, vil det legges ut flytebrygger som 

forlenger eksisterende brygger. Ved enden av molo i øst, vil det legges ut flyteelement/bølgebrytere, 

trolig i betong som også kan fungere som gjestebrygger, og som kan ha samme funksjon etter 

utbygging av trinn 2, men da lengre mot øst. Arbeidet blir utført i tråd med reguleringsplanen. 

Sandsøya er inne i en stor satsing på turisme. Det er nylig åpnet hotell og det satses stort på 

tilrettelegging av bobiler på øya. Det er etablert tømmestasjon for camping og bobiler på øya. 



Figur 6. Området for masseuttak fra land 
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Figur 5. Utvidelse av molo på sørsiden, markert i lys grønt. 



Figur 4. oppfylling av masse for utvidelse av eksisterende molo og landareal 

Trinn.l, punkt 3 markert i gult og punkt 4 markert i rødt. 



Figurd 2. Undervannsskjær som må sprenges før utvidelse av havn, merket grønt. Trinn 2, punkt 2. 

Figurd 3. viser undervannsskjær utenfor dagens molo på lavvann. 



Vi vurderer utviklingen av Skare til å er en viktig del av tilbudet for turisme i området, og vi ønsker å 

komme i gang med utbyggingen så snart som mulig. 

Med vennlig hilsen 

Bjørstad Holding AS 

Simen Bjørstad 

 

Figur l. oransje strek viser eksisterende småbåthavn og molo. Trinn 1, punk 1. 



Vedlegg 2 - Kart over området. 
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Detalj,-gulenng 

SKARE-SANDSØYA 
Gnr 64, bmr 3,30.33.36.37 ,38,39,40 og 42 

på Sandsoya i Sande kommune 

ENDRINGAR 

TEIKNEOBKLARINGPBL § 12-5 
1: BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL.§ 12-5 ,1) 

 Fnt!ll11i!ande fritdshus ltO&l 1121 
IJl!JI::J Konsentntn lnlldsbebyggelse • rorbud• 1122 
 Nal/ft tosi 1589 

IIiii:::=:J Returpunkt renovasp'l - s05i 1590 

2: SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK 
INFRASTRUKTUR (PBL 5 12-5.2) 

 FeRNkoynwegtos.12011 

 Ann6"1wggrumtoSt2018 

IIii:iiJ Gangveg $OS! 2015 

3, GRØNNSTRUKTUR (?Bl..§ 12-5 5) 

 Naruromrid• • gnm1trukhX sos! 3020 

6· BRUK• OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (PBL§12•5.6) 

- SmAbilhamn aosl 8230 

OMSYNSSONER 

 Bandleogrng etter lev om narur\lem • Dyrel1YSVe 
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Basiskart er teikn.a med av.ak gråfarg.- M• 11000 
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