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Aursfjord Båthavn BA v/Halvard Sandmo
Aursfjord
9321 Moen

Tillatelse til mudring og dumping i Aursfjorden, Balsfjord kommune
Vi viser til deres brev datert 3. november 2009 og brev fra Norprosjekt AS datert 10. januar
2011 med søknad om tillatelse til mudring og dumping i Aursfjord.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vedtak:
Fylkesmannen i Troms gir Aursjord Båthavn BA tillatelse til mudring av inntil 16 000
m3 løsmasser ved Aursfjord småbåthavn, samt dumping av inntil 6000 m3 av massene i
sjøen på en lokalitet beliggende mellom Kvernelva og Perhansanes.
Tillatelsen er gyldig fra dags dato til 31. desember 2012.
Vilkår for tillatelsen er gitt i vedlegget. Vedtaket er fattet med hjemmel i
forurensningsforskriften § 22-6.
Fylkesmannen varsler et gebyr for saksbehandlingen på kr 19 600, med hjemmel i
forurensningsforskriftens § 39-4.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bakgrunn
Det er nylig utarbeidet reguleringsplan som setter rammer for utvidelse og utvikling av
Aursfjord Båthavn (vedtatt 29. juni 2010). I forbindelse med utvidelse av småbåthavna
planlegger Aursfjord Båthavn BA å mudre langs en utvidet omfatningsmolo og inn mot land.
Vanndybden på mudringsstedet er oppgitt til 1,0 – 2,0 meter. Det skal mudres ca 16 000 m3
løsmasser innenfor moloen, ved bruk av gravemaskin. Ca 6 000 m3 av disse massene skal
dumpes i sjøen fra lekter, på ca 50-60 m dyp mellom Kvernelva og Perhansanes, ca 3 km
nordvest for småbåthavna. Resten av mudringsmassene skal føres på land og benyttes til
oppfylling av landområdet ved småbåthavna. Det er oppgitt at massene som skal mudres
består av sand og grus fra Lakselva, som har avleiret seg langs land. Det er ikke foretatt
miljøundersøkelser av sedimentene som skal mudres og dumpes. I følge søker har det aldri
vært noen aktivitet i Aursfjorden som skulle tilsi at mudringsmassene er forurenset. Søknaden
inneholder ikke annen informasjon om dumepestedet enn lokalisering og dybde.
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Høring
Utvidelse av småbåthavna i Aursfjord har nylig vært på høring i forbindelse med utarbeidelse
av ny reguleringsplan for området. Fylkesmannen har derfor ikke funnet det påkrevet å legge
ut søknaden fra Aursfjord Båthavn BA på egen høring. Søknadsdokumentene er imidlertid
sendt følgende instanser til uttalelse: Fiskeridirektoratet Region Troms, Tromsø Museum og
Balsfjord kommune og Kystverket Troms og Finnmark. Det har kommet inn uttalelser fra de
tre førstnevnte instansen.
Fiskeridirektoratet Region Troms påpeker at store deler av Aursfjorden er registrert som gyteog fiskeområde med viktigste sesong i gyteperioden februar – mai. Fiskeridirektoratet ber
derfor om at det settes vilkår om at mudring og dumping ikke kan gjøres i perioden februar –
mai.
Tromsø Museum har ingen merknader til søknaden.
Balsfjord kommune viser til at omsøkte tiltak er i tråd med gjeldende reguleringsplan for
området, og har derfor ingen merknader til søknaden.

Regelverk
Ved mudring og dumping i sjø vil det være en generell fare for at eventuell forurensning på
havbunnen virvles opp og bidrar til spredning av miljøgifter. Dette er bakgrunnen for at
forurensningsforskriftens § 22-3 setter et generelt forbud mot all mudring og dumping i sjø.
Fylkesmannen har imidlertid myndighet til å gi tillatelse til mudring og dumping, med
hjemmel i § 22-6. Ved avgjørelse av søknaden skal det legges vekt på de
forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som
tiltaket for øvrig vil medføre.

Fylkesmannens vurdering
Ut fra de opplysninger som er gitt av søker om sedimentenes opprinnelse, samt vurdering av
områdets potensielle forurensningskilder, finner ikke Fylkesmannen det sannsynlig at
sedimentene er forurenset. Så langt Fylkesmannen kjenner til er det på eller ved
mudringsstedet ingen aktive eller historiske forurensningskilder av betydning. Fylkesmannen
mener derfor at omsøkte mudring og dumping ikke vil medføre fare for forurensning. Det kan
imidlertid bli slam i vannet mens mudringen og dumpingen pågår. For å unngå problemer
med nedslamming i forhold til gytende fisk i fjorden vil Fylkesmannen sette vilkår om at
mudring/dumping ikke foretas i perioden februar – mai, i tråd med uttalelsen til
Fiskeridirektoratet.
Konklusjon
Fylkesmannen innvilger omsøkte tiltak på visse vilkår. Vedtaket står først i dette brevet.
Vilkårene for vedtaket er gitt i vedlegget.

Gebyr for behandling av søknaden
Forurensningsforskriften kap. 39. Gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll
etter forurensningsloven gir grunnlag for fastsetting av gebyr. Fylkesmannen varsler med
dette gebyr på 19 600 kr for behandling av saken, jf § 39-4, gebyr for arbeid med fastsettelse
av nye tillatelser, gebyrsats 4 (laveste gebyrsats).
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Merknader til gebyrvarselet kan gis innen 9. mai 2011. Etter at merknadsfristen er utløpt vil
eventuelt vedtak om gebyr fattes. Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra
Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif). Gebyret vil forfalle til betaling 30 dager etter
fakturadato.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Klif innen 3 uker fra dette brevet er mottatt. En eventuell klage skal
sendes til Fylkesmannen i Troms.

Med hilsen
Cathrine Henaug
fylkesmiljøvernsjef
Evy Jørgensen
fagansvarlig

Vedlegg:
Vilkår for tillatelse til mudring og dumping i forbindelse med utvidelse av Aursfjord
småbåthavn
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Vedlegg

Vilkår for tillatelse til mudring og dumping i forbindelse med utvidelse av Aursfjord
småbåthavn

Generelle vilkår
1. Tiltakseier er ansvarlig for at vilkårene i tillatelsen blir overholdt, og plikter å sørge
for at den som skal gjennomføre tiltakene er kjent med vilkårene som gjelder.
2. Tiltakseier er selv ansvarlig for å avklare eventuelle privatrettslige forhold og sørge
for at tiltaket ikke kommer i strid med annen offentlig lovgivning.
3. Tiltaket skal være i tråd med gjeldende plan for området. Ved dispensasjon fra
reguleringsbestemmelsene skal denne foreligge før arbeidet kan settes i gang.
4. Tillatelse til mudring fritar ikke for erstatningsansvar etter alminnelige
erstatningsregler jf. forurensningsloven § 10, 2. ledd.
5. Fylkesmannen kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen, sette nye vilkår, og om
nødvendig kalle tillatelsen tilbake, dersom vilkår gitt etter forurensningsloven § 18 er
til stede. Fylkesmannen har på samme grunnlag rett til, på ethvert tidspunkt, å stoppe
arbeidene.
Mudring og dumping
6. Fylkesmannen skal varsles (muntlig eller pr e-post) når arbeidene settes i gang.
7. Av hensyn til gytende fisk i fjorden skal mudring og dumping ikke foregå i perioden
februar – mai.
8. Tillatelsen gjelder mudring av inntil 16 000 m3 masser på lokaliteten som er beskrevet
på tegning vedlagt søknaden. Senterpunktet for mudringstiltaket er:
X/Øst: 409665 og Y/Nord: 7686696 (koordinatsystem EUREF89 UTM sone 34).
Skrot og eventuelt større gjenstander som måtte komme fram i forbindelse med
mudring tillates ikke lagt i deponi på land eller dumpet i havet, men skal tas vare på og
leveres godkjent avfallsanlegg eller nyttiggjøres på annen måte.
9. Tillatelsen gjelder dumping av inntil 6 000 m3 rene mudringsmasser på omsøkt
lokalitet mellom Kvernelva og Perhansanes. Senterpunkt for omsøkt dumpingssted er
anslått til følgende koordinater: X: 407001og Y: 7688631.
10. Det er ikke satt særskilte krav til mudremetode eller dumpemetode, men tiltakshaver
skal sørge for at oppvirvling av sjøbunn og partikkelspredning som følge av arbeidet
blir så lite som mulig.
11. Beredskap: Tiltakseier skal varsle Fylkesmannen om unormale forhold som har eller
kan få forurensningsmessig betydning.
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Rapportering
12. Senest 6 uker etter at mudringsarbeidet er utført skal tiltakseier sørge for at det sendes
sluttrapport til Fylkesmannen i Troms. Sluttrapporten fra arbeidet skal gjøres
kortfattet, og skal minimum inneholde:
•
•
•
•
•
•

Kart over området som er mudret.
Nøyaktig posisjon på dumpested.
Mengde mudremasse (tonn).
Mengde og type masser dumpet.
Arbeidets utførelse - herunder beskrivelse av utstyret og teknologien som
ble benyttet.
Mengde skrot (kg) som er plukket opp og hvor mye som er gått til
deponering i godkjent avfallsanlegg eller til gjenvinning.

Eventuelle avvik fra vilkårene i tillatelsen skal listes opp og begrunnes i
rapporten.

