Tillatelse etter forurensningsloven
til utfylling i sjø over forurenset sediment for Harstad
Havn KF, Harstad kommune
I medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, § 11 jf. §
16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 26.6.2015 og
endringssøknad av 24. april 2017. Vilkårene framgår på side 6 til og med side 7.
Tillatelsen gjelder fra dags dato til 15. september 2020.
Virksomheten må på forhånd avklare skriftlig med Fylkesmannen i Troms endringer den
ønsker å foreta i forhold til opplysninger gitt i søknaden eller under saksbehandlingen som
kan ha miljømessig betydning.
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VILKÅR FOR TILLATELSE TIL UTFYLLING VED STANGNES HAVN I
HARSTAD KOMMUNE.
Tillatelsen gjelder utfylling av rene masser over forurenset sediment.
Generelle vilkår
1. Det forutsettes at tiltaket gjennomføres som angitt i søknad, datert 26. juni 2015 og
endringssøknad av 24. april 2017, dersom ikke annet fremgår av tillatelsen.
2. Harstad Havn KF 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.
3. Harstad Havn KF er selv ansvarlig for å avklare eventuelle privatrettslige forhold og sørge
for at tiltaket ikke kommer i strid med annen offentlig lovgivning.
4. Tillatelse til utfylling 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 tilbake tillatelsen, dersom vilkår som følger av forurensningsloven § 18, er
tilstede. Fylkesmannen har på samme grunnlag rett til å stoppe arbeidene.
6. Harstad Havn KF skal varsle Fylkesmannen om unormale forhold som har, eller kan få
forurensningsmessig betydning.
7. Virksomheten plikter å ha internkontroll. Internkontrollen skal sikre og dokumentere at
virksomheten overholder kravene i denne tillatelsen, forurensningsloven og relevante
forskrifter til loven. Virksomheten plikter å holde internkontrollen oppdatert.
Virksomheten plikter alltid å ha oversikt over alle aktiviteter som kan føre til forurensning og
kunne redegjøre for risikoforholdene. Risikoreduserende tiltak og beredskap for å
minimalisere forurensning skal iverksettes.
Virksomheten plikter å påse at den som til enhver tid fyller ut stein, transporterer eller på
annen måte håndterer steinmasse, har internkontroll i tråd med dette vilkår.

Utfylling
8. Tillatelsen gjelder utfylling som angitt i endringssøknad av 24. april 2017.
9. Fylkesmannen i Troms skal varsles per epost når arbeidene settes i gang.
10. Det skal benyttes metoder for utfylling som minimerer faren for spredning av
forurensning. Utfyllingsarbeid skal utføres på en slik måte at den skaper minst mulig
problemer og konsekvenser for miljøet. Virksomheten skal, til enhver tid, påse at masser ikke

Side 3 av 3

fraktes med vannstrømmen ut av anleggsområdet. Tiltaket skal skje under rolige vind- og
bølgeforhold slik at uønsket partikkelspredning unngås.
11. Det skal legges ut en sandpute på minimum 0,3 m med rene sandmasser før utfylling med
sprengstein på området med forurenset sediment (stasjon 1). Arbeidet må utføres skånsomt
for å minimere faren for oppvirvling og spredning av forurensning.
12. Kun rene masser tillates benyttet. Dette innebærer at innholdet av miljøgifter i massene ikke
skal overskride tilstandsklasse II i henhold til Miljødirektoratets veileder for grenseverdier for
klassifisering av sedimenter (M-608/2016). Massene skal samtidig ligge innenfor tilstandsklasse 2
for forurenset grunn (TA-2553/2009).
Det tillates ikke bruk av reaktive bergarter eller bygnings- og rivningsavfall. Fylkesmannen vil
heller ikke tillate at massene som benyttes til utfylling inneholder plastfiber, skyteledninger,
fiberdukrester eller annet avfall.

13. Utfylling med sprengstein og øvrige masser må utføres på en slik måte at ikke
tildekkingslaget skades.

Rapportering
14. Senest 6 uker etter at utfyllingsarbeidet er utført, skal tiltakseier sørge for at det sendes
sluttrapport til Fylkesmannen. Sluttrapporten fra arbeidet skal inneholde følgende
dokumentasjon:
- Arbeidets utførelse - herunder beskrivelse av utstyret og metoden som ble benyttet.
- Oversikt over mengde, typer og mektighet på masser utfylt, og hvor stort areal som er utfylt
(kart).
- Dokumentasjon på at utfylte masser er rene.

