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Hans Roger Selnes
Hals Gaard Nedre
7800 NAMSOS

Tillatelse til mudring og dumping ved Hals Gaard Nedre Namsos
__________________________________________________________________________
Fylkesmannen gir tillatelse til mudring ved Hals Gaard Nedre i Namsos kommune og
dumping av masser utenfor Namsos havn. Tillatelsen gis på vilkår at dumping av
massene ikke skal skje i henhold til søknad. Rapport på utført arbeid skal leveres innen
01.03.2013.
__________________________________________________________________________
Hans Roger Selnes har i søknad datert 30.11.2012 søkt om tillatelse til å mudre 2000m3
utenfor Hals Gaard Nedre i Namsos. Dette for å opprettholde stor nok dybde til at egen båt
skal kunne gå uhindret til båtplass. Mudringsmassene skal dumpes på dypt vann utenfor
Namsos havn.
Vedtak:
I henhold til «Lov om vern mot forurensninger og avfall» § 11, «Forurensningsforskriften §
22-6 Tillstelse til mudring og dumping og plassering av materiale, finner fylkesmannen å
kunne gi tillatelse til mudring og dumping i samsvar med fremlagte planer på følgende vilkår:
1. Det må sørges for at mudring foregår innenfor det avmerkede området gitt i søknad av
30.11.2012
2. Dersom det viser seg at massene er av en slik karakter at mudringen/dumpingen medfører
miljømessige problemer, tas det forbehold om at arbeidet skal stanses og saken vurderes
på nytt
3. Dumpingen skal skje i løpet av desember 2012
4. Dumpingen skal foregå på området hengitt i søknad datert 30.11.2021
5. Ved spregning må vanlige rutiner for varsling følges
6. Eventuelle erstatninger som følge av tiltaket påhviler søkeren
7. Tillatelsen gis uten ansvar for nabo- og eiendomsforhold
8. Innen 6 uker etter at arbeidet er avsluttet og senest 01.14.2013, skal det sendes rapport til
fylkesmannen. Rapporten skal inneholde en beskrivelse av fremgangsmåten, mengde
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masse (oppgis i tonn), massens sammensetning, sted for deponering og eventuelle avvik
fra utslippstillatelsen (se vedlagt rapport)
Søknaden er vurdert etter vannforskriftens § 12
Miljøtilstanden i alle vannforekomster skal i følge Forskrift om rammer for vannforvaltning
(vannforskriften) beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at
vannforekomsten skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand.
I dumpingsområde for sedimentene skal miljøtilstanden på sikt ikke være dårligere enn god
miljøtilstand”, ihht forskriften.
Lokaliteten ligger i Namsenosen. (ID nr 0341010200-1-C Namsenosen i vann-nett). Utenfor
Namsos er Namsenosen en dyp fjord som utløper fra Namsenvassdraget. Vannforekomsten er
sterkt ferskvannpåvirket fjord som er vurdert til å ha god tilstand.
Fylkesmannen forventer at dumping av massene som omsøkt ikke skal forverre tilstanden i
fjordforekomsten. Hvis driften får negativ effekt på tilstanden til vannforekomsten, må det
gjøres tiltak for å bedre forholdene.
Tillatelsen er vurdert i forhold til vannforskriftens og ut i fra de opplysninger som foreligger
mener Fylkesmannen at den omsøkte produksjonen på lokaliteten ikke vil føre til forringelse
av den økologiske tilstanden i vannforekomsten.
Søknaden er vurdert etter naturmangfoldloven § 8-12
En har på grunnlag av tilgjengelig informasjon i naturbasen tilstrekkelig kunnskap for å
avveie forholdet til naturmangfoldet. Dumpeområdet ligger i oppgangsområdet for laks til
Namsenvassdraget. Da dumpingen skal skje i løpet av desember 2012 vil den ikke ha noe å si
for lakseoppgangen.
Begrunnelse:
Det foregår mudring på naboeiendommen Jonny Moen og søker ønsker å benytte samme
entrepenør. Dumpingområdet er det samme som for Jonny Moen.
Ved vurdering av søknader om mudring og dumping legges spesielt vekt på massens
sammensetning med tanke på miljøgifter og fare for forurensning.
Sedimentene består hovedsaklig av silt, leire og sand. De betegnes som rene masser. Det har
ikke vært virksomheter som kan medføre at sedimentene kan inneholde miljøgifter.
Mudringen skal foregå ved at det brukes lekter med gravemaskin. Sedementene blir lastet på
lekter og dumpes på angitt dumpingområde.
Kystverket har i brev datert 04.12.2012 ingen merknader til omsøkt mudring. Når det gjelder
dumpingplassen så er Namsos Havnevesen rette myndighet.
Namsos havnevesen har i brev datert 06.12.2012 gitt tillatelse til dumping etter havne- og
farvannsloven.
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Det forutsettes at deponering av massene ikke er i strid med kommuneplan eller
reguleringsplan.
Denne tillatelsen er behandlet etter forskrifter om saksbehandling etter forurensningsloven,
§7, siste punkt, om forenklet saksbehandling.
Tillatelsen bortfaller dersom den ikke benyttes innen 2 år etter at den er gitt.
Varsel om gebyr
Det varsles herved om fastsettelse av gebyr for Fylkesmannens arbeid med tillatelse for
mudring og dumping ved Hals Gaard nedre datert 30.11.2012.
Forskrift om forurensning er endret, og det er nå innført gebyrer for Fylkemannens
konsesjonsbehandling og tilsyn etter forurensningsloven. For behandling av denne søknaden
vurderer Fylkesmannen å fastsette laveste gebyrsats for tillatelse etter forurensningsloven.
Denne satsen er p.t kr 5200. Faktura til bedriften vil bli sendt ut av Klima og
Forurensningstilsynet.
Hans Roger Selnes kan gi uttalelse til dette varslet om gebyrstørrelse innen 3 uker.
Klageadgang:
Vedtaket kan påklages til Klima og Forurensningsdirektoraet inne 3 - tre uker fra
meddelelsen om avgjørelsen er mottatt, j.f. forvaltningslovens § 28. Eventuell klage skal
begrunnes og sendes fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Med hilsen

Bjørnar Wiseth
(e.f.)
Ass direktør
Miljøvernavdelingen
May Brit Myrholt Gorseth
Rådgiver
Miljøvernavdelingen
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift
Vedlegg: Rapport for tilbakemelding på mudring og dumping
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