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Overføring tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved 

Asdalstrand i Bamble kommune fra ØPD AS til Bluegreen VisionsAS 

Viser til e-post av 15.09.2021 Fra Bluegreen Visions AS med søknad om å overføre «Tillatelse til 

virksomhet etter forurensningsloven og forurensningsforskriften for ØPD AS» fra ØPD AS til 

Bluegreen Visions AS.  

 
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark overfører «Tillatelse til virksomhet etter 

forurensningsloven og forurensningsforskriften for ØPD AS» datert 01.07.17 fra ØPD AS til 

Bluegreen Visions AS.  

 

Statsforvalteren varsler saksbehandlingsgebyr på kr. 3 400 for endringen. Frist for 

kommentarer til varselet er to uker. 

 

Saken 

Søknaden er begrunnet i at ØPD AS er konkurs og at Bluegreen Visions AS, etter avtale med 

konkursbo, har overtatt alle rettigheter i forbindelse med utfylling i henhold til godkjent 

reguleringsplan.  

 

Tillatelsen ble gitt til ØPD Group AS i 2014 og overført fra ØPD Group AS til ØPD AS i 2017.  

 

Statsforvalterens vurdering 

Eksisterende tillatelse gjelder den forurensende aktiviteten på lokaliteten. Tillatelsen kan derfor 

overføres fra en virksomhet til en annen uten videre vurderinger etter forurensningsregelverket.  

 

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven og forurensningsforskriften for ØPD AS datert 

01.07.14 overføres derfor til Bluegreen Visions AS. Vedlagt oversendes den oppdaterte tillatelsen. 

Tillatelsen er overført til ny mal for tillatelser fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. 

Innholdsmessig er det kun ansvarlig virksomhet som er endret.  
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Når det gjelder vurderinger av tiltakets mulig virkninger på forurensnings-situasjonen, 

naturmangfold og forholdet til vannforskriften viser vi til Fylkesmannen i Telemark sitt 

oversendelsesbrev til den opprinnelige tillatelsen datert 01.07.14, se vedlegg 2. 

 

Tillatelsen blir kunngjort på hjemmesiden til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Overføring av 

tillatelsen fra en virksomhet til en annen er ikke å betrakte som et enkeltvedtak og kan derav ikke 

påklages. 

 

Varsel om saksbehandlingsgebyr 

Søker skal betale gebyr for endring av tillatelse jf. krav i forskrift om begrensning av 

forurensning (forurensningsforskriften) § 39-4, gebyr for arbeid med fastsettelse av nye og endring 

av tillatelser. Laveste sats for fastsettelse av eller endringer av tillatelser er sats 9 som er 6 800,-kr.    

 

Statsforvaltere kan imidlertid, med hjemmel i § 39-10 unntak, vedta å redusere gjeldende satser, 

dersom særlige grunner foreligger. Gebyrsatsen skal gjenspeile ressursbruken som i denne saken er 

mindre enn det som ligger til grunn for sats 9. Statsforvalteren varsler derfor at vi vil vedta et gebyr 

på kr. 3 400,- for saksbehandlingen.  

 

Eventuelle merknader til varsel om gebyr sendes Statsforvalteren i Vestfold og Telemark innen to 

uker. 

 

 

 

Med hilsen 

 

Siv Hege Wang Grøvo (e.f.) 

fagsjef 

  

 

Pernille Bechmann 

rådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

Vedlegg: 

1 Vilkår - Tillatelse - Utfylling i sjø Asdalstrand - Bluegreen Visions AS 

2 Oversendelse av tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved Asdalstrand i Bamble - 

ØPD Group AS 01.07.2014 

 

Kopi til: 

Bamble kommune Postboks 80 3993 LANGESUND 

ØPD AS KONKURSBO v/Adv. Tom Hugo Ottesen Postboks 1752 Vika 0122 OSLO 

Bluegreen Visions AS v/Nils-Johan Tufte   

 

 


