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Tillatelse til mudring og dumping ved Hammernesodden. Namdalseid
kommune
Forsvarsbygg har i brev datert 04.06.2012 søkt om tillatelse til å mudre 50.000m3 utenfor
Hammernesodden i Namdalseid kommune. Dette for å opprettholde stor nok dybde for at
større skipsanløp skal kunne gå uhindret inn til kaia. Massene skal dumpes i sjøen på 40
meters dyp.

Viser til Deres søknad om mudring og dumping av 04.06.2012 av 50.000m3 fjell og sedimenter ved
Hammermesodden i Namdalseid kommune.
Vedtak:
I henhold til «Forurensingsforskriften § 22-6 Tillstelse til mudring og dumping og plassering av
materiale, finner fylkesmannen å kunne gi tillatelse til mudring i samsvar med fremlagte planer på
følgende vilkår:
1. Det må sørges for at mudring foregår innenfor det avmerkede området gitt i søknad av
04.06.2012.
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 foregå på det avmerkede området gitt i søknad datert 04.06.2012.
4. Ved spregning må vanlige rutiner for varsling følges
5. Eventuelle erstatninger som følge av tiltaket påhviler søkeren
6. Tillatelsen gis uten ansvar for nabo- og eiendomsforhold
7. Innen 6 uker etter at arbeidet er avsluttet og senest 01.02.2013, skal det sendes rapport til
fylkesmannen. Rapporten skal inneholde en beskrivelse av fremgangsmåten, mengde masse
(oppgis i tonn), massens sammensetning, sted for deponering og eventuelle avvik fra
utslippstillatelsen
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Forurensningsforskriften
Fylkesmannen kan etter søknad gi tillatelse til mudring og dumping med hjemmel i
forurensningsloven § 22-6. Når forurensningsmyndigheten avgjør om tillatelse kan
gis skal det legges vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de
fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre.
Vanndirektivet
Søknader om utslippstillatelse må i tillegg vurderes etter vannforskriften § 4 (miljømål) som
gir visse rammer for Fylkesmannens skjønnsutøvelse i forurensningssaker. Vannforskriftens
bestemmelser betyr blant annet at Fylkesmannen i utgangspunktet bare kan gi utslippstillatelse
dersom miljøtilstanden i den berørte vannforekomsten ikke forringes.
Naturmangfoldloven
I alle offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal rettsprinsippene i
naturmangfoldlovens §§ 8-12 legges til grunn for beslutningen. Det påligger derfor
Fylkesmannen å vurdere betydningen av de enkelte rettsprinsippene i naturmangfoldloven i
sammenheng med vår behandling av søknader om utslippstillatelser til akvakulturvirksomhet.
Vurderingene er begrenset til de påvirkninger som er relatert til forurensningslovens
virkeområde. De aktuelle rettsprinsippene omfatter; kunnskapsgrunnlaget, føre-varprinsippet,
økosystemtilnærming og samlet belastning, kostnadene ved miljøforringelse skal
bæres av tiltakshaver og til sist prinsippet om bruk av miljøforsvarlige teknikker og
driftsmetoder.
Saksfremstilling og begrunnelse
Kunnskapsgrunnlaget
Ved vurdering av søknader om mudring og dumping legges spesielt vekt på massens sammensetning
med tanke på miljøgifter og fare for forurensning. I området rundt Hammernesodden har det ikke
vært noen forurensende aktiviteter og havnen har vært lite brukt. Det er derfor rimelig å forvente at
sedimentene ikke er forurensede.
Naturmangfoldloven
Når det gjelder kunnskap om naturmangfoldet i området, så ligger dette inne i en nasjonal laksefjord
med Årgårdsvassdraget som er varig verna vassdrag. Mudring og dumpingsplassen ligger ca 6 km
unna munningen av Årgårdsvassdraget ved Sjøåsen. Arbeidet skal foregå i perioden septemberdesember. Aktiviteten vil derfor sannsynlig ikke ha noen innvirknig på oppgangen og utvandring av
laks og smolt.
Av andre naturinteresser så ligger det et verneområdet for våtmark ved utløpet av Årgårdsvassdraget.
Dette ligger også så langt unna mudringsområdet at det ikke vil få noen påvirkning. Løgnin er en
fjord med naturlig lave oskygenverdier i bunnen i det inderste bassenget. Området for dette ligger
rett sør for dumpingsområdet.
Virksomheten må imidlertid bruke miljøforsvarlig teknikk og driftsmetoder under mudringen og
dumpingen, slik at tiltaket forurenser minst mulig til nærliggende områder.
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Vannforekomsten
Lokaliteten ligger i den beskytta kyst i Løgnin. (ID nr 0341010101-1-C-Løgnin-ytre
i vann-nett). Vannforekomsten er per i dag vurdert til å ha god tilstand.
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, jfr § 4.
I sedimenteringsområde for dumpingsområde skal miljøtilstanden på sikt ikke være
dårligere enn ”god miljøtilstand”, ihht. forskriften.
Fylkesmannen forventer at mudringen og dumpingen som omsøkt ikke skal forverre tilstanden i
kystvannforekomsten. Hvis driften får negativ effekt på tilstanden til vannforekomsten, må det gjøres
tiltak for å bedre forholdene.
Tillatelsen er vurdert i forhold til vannforskriften og ut i fra de opplysninger som mener
Fylkesmannen at den omsøkte aktiviteten i området ikke vil føre til forringelse
av den økologiske tilstanden i vannforekomsten.
Konklusjon
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag gir Forsvarsbygg tillatelse til mudring og dumping ved
Hammernesodden på det vilkår som er beskrevet i denne tillatelsen.
Tillatelsen kan ikke tas i bruk før det foreligger tillatelse fra Kystverket Midt-Norge eller uttalelse
fra Fiskeridirektoratet om eventuelle fiskeriinteresser i området.
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
Fylkesmannens behandling av søknader om ny utslippstillatelser er omfattet av en
gebyrordning. Vedtaket om mudring og dumping ved Hammernesodden har Fylkesmannen brukt
betydelig mindre tid enn det som er forutsetningen for minste sats i § 39-4 – Gebyr for arbeid med
nye tillatelser. Fylkesmannen vurder derfor å bruke minstesats på § 39-5 –Gebyr ved endring av
tillatelser § 39-5. Forsvarsbygg skal derfor betale et gebyr på kr. 5.300 for Fylkesmannens
behandling av søknaden, jf forskrift om begrensning av forurensning av 01.06.04 kapittel 39. Faktura
til bedriften vil bli sendt ut av Klima- og Forurensningsdirektoratet. Gebyret forfaller til betaling 30
dager etter fakturadato.
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Klageadgang:
Vedtaket kan påklages til Klima og Forurensningsdirektoratet 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.)
Nestleder
Miljøvernavdelingen

May Brit Myrholt Gorseth
Rådgiver
Miljøvernavdelingen
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