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Tillatelse til mudring i småbåthavna i
Vestre Jakobselv og deponering av masser i
strandkantdeponi på Vadsøya
Vadsø havn KF får tillatelse til mudring i småbåthavna i Vestre Jakobselv av inntil
4800 m3 muddermasser, og dumping av massene i strandkantdeponiet gnr 9 bnr 2 på Vadsøya.
Tillatelsen gis etter forurensningsloven §§ 11 og 16. Tillatelsen gjelder fra dags dato og i ett år på
de vilkår som følger under.
Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger i søknad 17. november 2017 med endringer samt
andre opplysninger fremkommet under behandlingen av saken.
Virksomheten må på forhånd avklare skriftlig med Fylkesmannen om eventuelle endringer som
kan ha miljømessig betydning og som går ut over opplysninger knyttet til søknaden.
Data om virksomheten
Ansvarlig enhet
Organisasjonsnr. underenhet
Postadresse
Kommune
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1. Rammer for tillatelsen
Denne tillatelse gjelder mudring av inntil 4800 m3 løsmasser i småbåthavna i Vestre Jakobselv.
Det tillatelse deponering av muddermasser i eksisterende strandkantdeponi med inntil 4800 m3
muddermasser iht. søknad og vilkår under.
2. Generelle vilkår
2.1 Ansvarsforhold
Tiltakshaver, Vadsø havn KF, er ansvarlig for at vilkårene i tillatelsen overholdes, og plikter å
orientere vedkommende som skal gjennomføre anleggsarbeidet om de vilkår som gjelder.
Tiltakshaver er ansvarlig for at berørte parter blir informert om aktiviteten.
2.2 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig
All forurensning fra virksomheten er isolert sett uønsket. Virksomheten plikter å redusere sine
utslipp (herunder utslipp eller spredning av forurensning til vann, støy og avfall), så langt dette er
mulig uten urimelige kostnader.
2.3 Tiltak ved økt forurensningsfare
Hvis det viser seg at planlagte miljøbeskyttende tiltak ikke virker som forutsatt, skal den
ansvarlige så tidlig som mulig søke nye løsninger som reduserer forurensning og sette i gang
alternative tiltak.
3. Mudring og dumping i sjø
a. Overflatelaget (0-20 cm) av sedimentet skal håndteres som om massene er
forurenset.
b. Mudring skal foregå mest mulig kontrollert for å redusere spredning av sedimenter,
både forurensede og rene masser.
c. Avvanning av løsmasser skal gjøres kontrollert slik at det blir minst mulig spredning av
og søl ut fra anleggsområdet. Eventuelle avvik skal loggføres i virksomhetens
internkontroll.
d. Mudring tillates ikke i perioden fra og med 17. mai og til og med 30 august.
e. Dersom det underveis i prosjektet blir avvik på volum løsmasser ut over 20 %, skal
Fylkesmannen varsles og det må søkes om endring av tillatelsen.
f.

Mudring og deponering i strandkantdeponi skal ikke medføre forurensningsmessige
ulemper for andre berørte interesser av betydning, som for eksempel vesentlig
tilgrising av eiendommen til Kirkenes betong.

g. Eventuelt avfall som påtreffes under mudring og som kan utsorteres, må tas opp og
leveres til godkjent avfallsmottak.
Forurensede sedimenter kan alternativt leveres til godkjent avfallsmottak eller strandkantdeponi.
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4. Kontroll, forebyggende tiltak og rapportering
4.1 Internkontroll
Virksomheten plikter å etablere internkontrollsystem for ytre miljø i henhold til internkontrollforskriften før arbeidene starter.1 Det skal omfatte rutiner tilpasset daglig drift for mudring,
dumping, håndtering av virksomhetens avfall, frakt av løsmasser, beredskap ved uhell,
risikovurderinger osv., jamfør vilkår 2.1-2.3. Oppdragsgiver plikter å undersøke om
oppdragstakere som engasjeres har tilfredsstillende internkontroll, jf. § 6. Se ellers nettsiden
www.regelhjelp.no.
4.2 Loggføring
Loggføringen skal utføres fortløpende og inngå i virksomhetens internkontroll, jf. vilkår 4.1.og 4.4.
Følgende skal loggføres:





Mengder og tidspunkt for mudring og deponering samt eventuelle avvik.
Tidspunkt for og varighet på avvanning, eller annen dokumentasjon på avvanning.
Type og mengde avfall som påtreffes under mudring.
Eventuelle døde fugl eller fisk som kan skyldes anleggsarbeid.

4.3 Akutte utslipp
Virksomheten plikter å gjennomføre tiltak med sikte på å unngå, og i størst mulig grad redusere
risikoen for akutte utslipp av helse- og miljøfarlige kjemikalier, olje o.l. Akutte utslipp skal varsles i
henhold til forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensing av 9.7.1992.
Ved akutt forurensning: ring 110.
4.4 Rapportering i sluttrapport
Det skal lages en sluttrapport som Sluttrapporten skal inneholde følgende:
- Beskrivelse av arbeidets utførelse, utstyr og valg av løsning samt eventuelle metodeendringer.
- Redegjøre om tiltakene var i tråd med søknaden og denne tillatelsen. Ev. avvik må rapporteres.
- Beskrivelse av hvordan strandkantdeponiet ble utbedret, og tidspunkt for ferdigstilling.
- Beskrivelse av mengde løsmasser (m3) som ble mudret og deponert
- Kart over arealet som ble mudret
- Kart som viser hvor løsmasser og muddermasser ble plassert i strandkantdeponiet
- Kopi av logg fra arbeidet, se vilkår 4.2.
- Eventuelle uhell/brudd/avvik av forurensningsmessig art skal redegjøres for, begrunnes og
dokumenteres.
4.7. Rapportering til Fylkesmannen
Det skal oversendes sluttrapport til Fylkesmannen innen 8 uker etter avsluttet arbeid, og senest
innen 1. mars 2019.
4.8 Rapportering i Vannmiljø
Innen 2 måneder etter at anleggsarbeidet avsluttes skal relevante data rapporteres og legges inn
i Vannmiljø. Relevante data som er fremskaffet i prosjektet om miljøtilstanden (kjemisk tilstand,
økologisk tilstand, biota, sediment m.v). Det vil si data fra overvåking, miljøundersøkelser o.l.
Les mer om rapporteringen på nett: http://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no
5. Støy
Virksomhetens bidrag til utendørs støy skal følge anbefalte støygrenser utendørs for bygg- og
anleggsvirksomhet basert på Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging T-1442/2012, med mindre kommunen har fastsatt noe annet.

1

Forskrift 6.12.1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter.

