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Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Mudring i Båtsfjord havn den
01.12.2017. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om
faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.
Fylkesmannen i Finnmark avdekket ingen avvik og gav en anmerkning under
inspeksjonen.
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: KYSTVERKET NORDLAND
Organisasjonsnr.: 974756633

Eies av: 970921907

Bransjenr. (NACE-kode): 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og
arbeidsmarked
Kontrollert enhet
Navn:

Mudring i Båtsfjord havn

Anleggsnr.: 2028.0007.02

Kommune: Båtsfjord

Fylke: Finnmark

Anleggsaktivitet: Mudring
Tillatelse gitt: 31. juli 2017

Sist endret: 04.12.2017

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i
medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens
risikobaserte industritilsyn for i år.
Inspeksjonstema
 Internkontroll
 Utslipp
 Naturmangfold (respons på fugl i
havna under mudring og
sprengning)




Sedimenter og grunnforurensning
Avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og
gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.
Definisjoner
Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.
Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta
ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for
virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema
som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen
Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser
derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.
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4. Vedtak om gebyr
Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 13.
november 2017. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i
samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med
forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av
virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og
39-8.
På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Kystverket bli ilagt et gebyr på kr
19 400,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer
gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura
fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til
forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr
til statskassen.
Klageadgang
Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven.
Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men
sendes via Fylkesmannen i Finnmark. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller
sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få
oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom
Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til
Fylkesmannen i Finnmark (jf. offentleglova).

6. Avvik
Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.

7. Anmerkninger
Ett forhold ble anmerket under inspeksjonen.
Anmerkning 1:
Oppfølging av eventuelle støyklager kan forbedres, jamfør vilkår 9 i utslippstillatelsen.
Kystverket i samarbeid med bedriftshelsetjenesten fulgte sommeren 2017 opp støyklager
på anleggsarbeidet med støymåling. Den som klaget på støy flyttet imidlertid, og
ytterligere målinger ble ikke prioritert. Støy fra øvrig havneaktivitet var heller ikke
undersøkt. Støymålingen som ble utført var ikke i tråd med anbefalingene i
Miljødirektoratets veileder om måling av støy fra industri, M-290 (2015). Dersom det
oppstår flere støyklager, må veilederen brukes.
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8. Andre forhold
Kystverket og underentreprenørene la frem dokumentasjon som tydet på at
internkontrollsystemet var godt tilpasset både anleggsarbeidet i Båtsfjord havn og
utslippstillatelsen.
Under tilsynet ble det observert hvordan sjøfugl i Fomabukt reagerte på sprenging under
vann. I området rundt boreriggen (om lag 0-100 meter unna) ble følgende observert i
minuttene før sprenging: noen hundre måker, om lag 30 haveller, 12 stellerender, 1
toppskarv og et par fjæreplytt. Måker, dykkender og skarv ble litt stresset da alarmen
gikk. De fleste måkene lettet fra havflata eller sitteplasser, mens dykkender og skarv
svømte rolig bort fra boreriggen og innover havna. Fuglene ble ytterligere stresset noen
få sekunder like etter at sprengladningen hørtes. Da dykket flere dykkender (det utløste
dykkerespons), men alle kom opp igjen rett etterpå og de fortsatte å svømme i litt
raskere tempo bort fra boreriggen. Deretter roet fuglene seg raskt ned igjen og de virket
tilsynelatende uforstyrret omlag 1-2 minutter etter sprengning. Fjærplytten virket
uforstyrret hele tida. Kystverket og entreprenøren hadde observert likende reaksjoner
tidligere. Fra 1. desember og frem til 1.april er det ikke tillatt å mudre eller sprenge i de
to innerste mudrefeltene i Fomabukta. Forhåpentligvis vil dette området gi sjøfuglene
tilstrekkelig skjerming for stress fra anleggsarbeidet. Kystverket er likevel oppmuntret til
å observere og høste mer erfaring med sjøfuglenes reaksjonsmønster utover vinteren.
Det ble lagt frem dokumentasjon på at sprengstein fra utdypinga i sært liten grad
inneholdt rester av plastgjennomføringer o.l. (type NONEL). Plastslangene fløt opp til
havflata og ble samlet inn etter hver salve.
Det ble under verifikasjonsrunden på verkstedet påpekt at det inne i verkstedet ble utført
reparasjoner kun på grusdekke uten tetting under. Fylkesmannen kunne ikke se at det
var noe søl, men påpekte at det likevel var uheldig.
Fylkesmannen påpekte samtidig at containeren som hadde batterier og annet farlig avfall
ikke var merket på utsiden med farlig avfall. Dette burde den være slik at det ved en
eventuell hendelse kjapt får oversikt over kritiske punkter på plassen. Det var merket og
oversiktlig inni containeren Riggplan for de to områdene som entreprenøren har brukt er
sendt til brann- og redningsetatene.

9. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:






Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med
underliggende forskrifter
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen
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Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:







Ytre miljøplan
Dokumentasjon på tennsystem
Prøvestasjoner og målinger – resultater (støy, sediment etc.)
Kontrollplan
Arbeidsprosedyrer – diverse (mudring, sprengning, deponering, ivaretakelse av
naturmangfold etc.)
Kart over området

10. Informasjon til virksomheten
Regelverk som det ble informert om:
 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
 Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)
 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)

Inspeksjonsrapport 2017.009.I.FMFI

Side 5 av 5

