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1. SAMMENDRAG

Perioden omfatter aktiviteter fra 1. januar 2012 til og med 30. april 2012. 

Aktivitetene har bestått i forberedende arbeider (møter, befaringer etc.) i perioden. 

2. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET - HMS

Under dette punktet kommer oversikt over uønskede hendelser, gjennomførte sikker jobb analyser 
(SJA) i prosjektet og antall personer direkte engasjert i praktiske oppgaver. 

Ansatte fra engasjerte firma skal inneha ID bevis for anleggssektoren.  

PR. 30. april 2012 ingen fysiske aktiviteter å rapportere. 
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3.  YTRE MILJØ 
 
Under punktet ytre miljø oppsummeres alt som er relevant med hensyn til ytre miljø, herunder 
søknader om dispensasjoner, når aktiviteter skjer i verneområder samt uhell knyttet til ytre miljø. 

Pr: 30. april foregikk ingen aktiviteter relevant for ytre miljø.  

4.  AKTIVITETER - FREMDRIFT 
 

Alle aktiviteter pr 30. april 2012 er av forberedende/administrativ art som følger: 
 

Januar 2012: 
 

Søknad om tilskudd til prosjektet, utforming og innsending. 

Februar 2012: 
 

Oppfølging søknad. 

Mars 2012: - Årsmøte i Indre Viksfjord Vel – orientering om prosjektet. 
- Møte FMVE om prosjektet og avtale om pressemøte 
- Forberedende arbeider og pressemøte 
 

April 2012 - Mottak av tilsagnsbrev fra FMVE 
- Møte Havforskningsinstituttet for diskusjon av rammer. 
- Prosjektmøte med styret i Indre Viksfjord Vel – organisering av prosjekt. 
- Planlegging og gjennomføring av møte med Agder Marine AS. 
- Diskusjoner vedrørende tekniske løsninger for opptak. 

 
 

Arbeidene er i startfasen og så langt har arbeidet gått ut på å forberede og organisere prosjektet. 
Aktivitets og fremdriftsplan er under utarbeidelse, se punkt 9. 

5. PLANLAGTE AKTIVITETER KOMMENDE MÅNED 
 
I mai er fokusområder som følger: 

- Ferdigstille tidsplaner. 
- Plan for informasjon og kunnskapsformidling. 
- Etablere lenser for å ”avskjære” grønnalgene før de flyter ut i Vikerøysundet og samtidig høste 

grønnalger som fanges av lensene. Møte Larvik Kommune/Brannvesenet om samarbeid. 
- Etablere midlertidig adkomst og ”kai” for gravemaskin på Vikerøya for å ta opp grønnalger. 

Sende søknad om tillatelse til dette. 
- Søke om å etablere midlertidig deponi på Vikerøya. 
- Etablere referansegruppe. 
- Avtale med HI om deres oppgaver. Økonomiske rammer for HI’s arbeid. 
- Søke etter alternativer for opptak av grønnalger. 
- Arbeide med løsning for å fjerne strandede Grønnalgerester. 

 


