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Tillatelse til utvidet mudring og dumping ved Polarbase og varsel om
saksbehandlingsgebyr
Vi viser til deres søknad 14. mars 2012 oversendt fra Birken & Co AS om utvidet mudring ved
Polarbase i Rypefjord og dumping av løsmasser i sjø. Saken er behandlet på grunnlag av
opplysninger i søknaden og ettersendt dokumentasjon.
Vedtak
Polarbase AS får endret tillatelsen om mudring og dumping ved Polarbase i Rypefjord.
Endringene gjelder nytt areal for mudring og ytterligere rapportering av data, se under.
Tillatelsen gjelder fra dags dato.
Tillatelsen endres etter forurensningsloven § 18, 1. ledd punkt 6, jamfør
forurensningsloven §§ 11 og 16 og forurensningsforskriftens § 22-6 om mudring og
dumping i sjø og vassdrag.
Denne tillatelsen fritar ikke tiltakshaver for ansvar om å innhente tillatelse fra andre berørte
sektormyndigheter.
Redegjørelse for saken
Polarbase AS er snart ferdig med å bygge en ny kai sørvest på industriområdet Polarbase.
Polarbase AS fikk i den forbindelse tillatelse 19. april 2011 etter forurensningsloven til mudring
og dumping. Det er hittil deponert 16 000 m3 løsmasser (av totalrammen på 25 000 m3) på
sjøareal som er avsatt til utfyllingsformål i henhold til gjeldene reguleringsplan for Polarbase.
Polarbase AS har behov for enda en ny kai, og søkte derfor om å få utvide mudringen. Den
andre kaia vil ligge omlag 100 meter sørvest for den kaia som snart er ferdig. Området som skal
mudres utgjør om lag 4500 m2, og løsmassene vil utgjøre ca 5500 m3. Den totale mengden
muddermasse forventes å ligge innenfor rammene av tillatelsen fra 2011. Arbeidet vil pågå
under 50 dager i mai-juni. Konsekvenser for naturmangfold er vurdert i vedlegg til søknaden.
Det er ikke tatt prøver av løsmasser fra det nye mudrefeltet. Det første mudrefeltet ved
Polarbase ble undersøkt i 2010 av Multiconsult AS (rapport 711111- 1). Sjøbunnen i dette
området var så lite forurenset av miljøgifter og tungmetaller (tilstandsklasse 1 og 2) at det ble
definert som rene masser.
Søknaden er ikke sendt på høring denne gang fordi det omfatter relativt små endringer utover
det opprinnelige vedtaket fra 2011. Saken er vurdert i mot veileder TA-1979/2004 og TAPostadresse:
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2855/2011 fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) om håndtering av forurensede
sedimenter.
Begrunnelse
Sjøbunnen i prøvepunkt 3 som ligger nærmest det nye mudrefeltet ble betegnet som rent
(miljøtilstand 1 og 2). På bakgrunn av dette og at vi ikke kjenner til andre forurensningskilder i
nærheten, ble det ikke krevd prøvetaking av sjøbunnen. Fylkesmannen har vurdert det som lite
sannsynlig at sjøbunnen i det planlagte mudrefeltet er forurenset.
De vanligste artene som er registrert i området rundt Polarbase, Finnøya, Bukkøya og Leirvika
forventes å være i nærheten av anleggsområdet. Området brukes til matsøk av for eksempel
ærfugl, havelle, måker, storskarv, teist, sjørøye og nise. Anleggsarbeidet vil pågå i en begrenset
periode og vil trolig medføre spredning av løsmasser like rundt mudreapparatet. Ut fra en samlet
vurdering forventes det at mudring og deponering i relativt liten grad vil påvirke naturmangfoldet i
nærheten, og det vil ikke innvirke negativt på bestandene.
Fylkesmannen har supplert vilkåret om rapportering av data, da dette ved en feil ikke var med i
det opprinnelige vedtaket. Det er nå stilt krav om å rapportere miljødata til databasen Vannmiljø,
slik at resultatene kan brukes til miljøovervåking.
Konklusjon:
Fylkesmannen tillater mudring og dumping i sjø på nesten samme vilkår som før. Utvidet
mudring forventes å gi beskjeden miljøbelastning utover det opprinnelige vedtaket.
Vilkår for tillatelsen
1. Tillatelsen gjelder kun for dumping av rene løsmasser i sjø inntil 25 000 m3. Risikoklasse 4.1
2. Dumping skal skje på sjøareal som er avsatt til dumpingsområde i Hammerfest kommunes
kystsoneplan. Alternativt kan massene dumpes/deponeres i sjø på areal som er avsatt til
utfyllingsformål ved Polarbase iht. gjeldene reguleringsplan.
3. Eventuelt avfall som påtreffes under mudring og som kan utsorteres, må tas opp og leveres til
godkjent avfallsmottak.
4. Dumping skal ikke medføre forurensningsmessige ulemper for andre berørte interesser, som
for eksempel anlegg eller fiskeredskap i sjø.
5. Dersom dumpingen medfører ulemper av forurensningsmessig betydning for andre brukere i
området, eller at dumpingen medfører tilgrising av strandsone, skal Fylkesmannen
umiddelbart ha beskjed. Fylkesmannen skal også ha beskjed ved eventuelle klager på
forurensning etter utført dumping.
6. Det må varsles på telefon/e-post til Kystvakta innen 1 døgn før dumpingen starter.
7. Dersom oppstart og/eller avslutning av mudringen vil foregå etter 1. juni, må Polarbase AS
varsle til de enkelte sjølaksefiskere som eventuelt kan bli berørt av mudring eller dumping.
8. Mudring og dumping må rapporteres til Fylkesmannen innen 4 uker etter avsluttet dumping.
Sluttrapporten må inneholde følgende opplysninger:
- Beskrive mengden (m3) som ble mudret og dumpet i sjø.
- Kart som viser mudret areal (m2).
- Kort redegjørelse for om tiltakene var i tråd med søknaden. Eventuelle avvik må rapporteres.
Dersom det underveis i prosjektet blir avvik på volum løsmasser ut over 20 %, må det søkes
endring av tillatelsen.
9. Tiltakshaver skal sørge for at resultater fra miljøundersøkelsen, rapport 711111- 1 fra
Multiconsult AS, skal legges inn i databasen Vannmiljø innen 4 uker etter avsluttet
deponering. Se nettsiden http://vannmiljo.klif.no/ Brukerveiledning vises ved å klikke på
lenken Om Vannmiljø.
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Gjelder forurensningsmyndighetens arbeid med kontroll av tillatelser etter forurensningsloven etter forurensningsforskriftens
kapittel 39 om gebyrer til statskassen.
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Varsel om gebyr for saksbehandling
Vi vil med dette varsle om at Fylkesmannen er pålagt å kreve gebyr for å behandle søknader om
tillatelser etter forurensningsloven iht. forurensningsforskriften kapittel 39 om gebyrer til
statskassen. Gebyret for å behandle deres søknad fastsettes ut fra sats 3 etter bestemmelsene i
forurensningsforskriften § 39-5, jf. § 39-3. Det betyr at Polarbase AS må betale et gebyr på kr
5300.
Fristen for å kommentere varselet om å fastsette gebyrsats settes til 10 dager etter at dette brev
er mottatt, og det må sendes til Fylkesmannen.
Fylkesmannen vil deretter fatte vedtak om gebyr, og slike vedtak kan påklages. Så vil faktura
med innbetalingsblankett oversendes fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif). Gebyret vil
forfalle til betaling 30 dager etter fakturadato.
Klageadgang, ansvarsforhold, erstatningsansvar m.m.
Tiltakshaver er ansvarlig for å overholde denne tillatelsen, og den fritar ikke ansvaret for
innhenting av tillatelser etter annet lovverk. Vi gjør oppmerksom på at tiltakshaver er ansvarlig
for alle skader og ulemper en dumping eventuelt måtte medføre. Tillatelsen fritar ikke
tiltakshaver for erstatningsansvar etter de alminnelige erstatningsregler, jf. forurensningsloven §
10, 2. ledd.
Vedtaket kan påklages til Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) innen 3 uker fra vedtaket ble
meddelt. Sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse har rett til å klage iht.
forvaltningsloven kap. VI og forurensningsloven § 85. Begrunnet klage skal sendes til
Fylkesmannen i Finnmark.
Med hilsen

Stig Moen
seksjonsleder

Vigdis Johnsen
senioringeniør

Dette dokumentet er godkjent elektronisk.
Vedlegg: kart over nytt mudringsområde
Kopi med vedlegg til:
Kystvaktskvadron Nord
Kystverket Troms og Finnmark
Fiskeridirektoratet Region Finnmark
Tromsø Museum
Hammerfest kommune
Hammerfest havn
Fiskarlaget Nord

Postmottak
Serviceboks 2
Postboks 185 sentrum
Universitetsmuseet
Postboks 1224
post@hammerfest.havn.no
nord@fiskarlaget.no

2617
6025
5804
9037
9616

Jørstadmoen
Ålesund
Bergen
Tromsø
Hammerfest

