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Tillatelse til mudring i Vestre Jakobselv og varsel om gebyr for
saksbehandling
Vi viser til deres søknad 2. januar 2012 fra teknisk enhet om mudring og dumping i Vestre
Jakobselv småbåthavn. Saken er behandlet på grunnlag av opplysninger i søknaden samt
opplysninger fremkommet under behandlingen av saken.
Vedtak
Vadsø kommune får tillatelse til mudring i småbåthavna i Vestre Jakobselv og
deponering av inntil 300 m3 løsmasser bak spuntvegg i nytt kaianlegg. Tillatelsen
gjelder fra dags dato på de vilkår som følger nedenfor. Tillatelsen gis i medhold av
forurensningsforskriften § 22-6 om mudring og dumping i sjø og vassdrag, jf.
forurensningsloven §§ 11 og 16.

Redegjørelse for saken
Vadsø kommune vil utvide kaianlegget ved elvemunningen på østsiden av Vestre Jakobselv,
og har derfor behov for å mudre sjøbunnen for å oppnå tilstrekkelig dybde ved det
nye kaianlegget. Arealet som skal mudres er om lag 140 m2, og det vil utgjøre et volum på
cirka 300 m3 løsmasser.
Sjøbunnen i småbåthavna ble undersøkt av Molab AS i 2009. Sjøbunnen karakteriseres som
sterkt forurenset av miljøgiften TBT i det ene prøvepunktet (tilstandsklasse 4) og markert
forurenset (tilstandsklasse 3) i de øvrige punktene. Det var påvist lave verdier at miljøgiftene
PAH og PCB og alle tungmetaller (tilstandsklasse 1 eller 2).
Det oppgis i søknaden at tiltaket er i tråd med gjeldene 17.02.1978 for Vestre Jakobselv
sentrum. Det er planer om å deponere de rene løsmassene bak spuntvegg i det nye
kaianlegget.
Søknaden har ikke vært sendt på høring fordi kommunen selv har innhentet uttalelser fra
sektormyndigheter og berørte parter. Saken er vurdert etter Klima- og forurensningsdirektoratets veileder TA-1979/2004 om håndtering av forurensede sedimenter.1
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Saken er også vurdert i lys av utkast til ny veileder TA-2855/2011, Veileder for håndtering av forurensede
sedimenter. Publikasjonen kan lastes ned fra Klifs nettside: www.klif.no
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Begrunnelse
Fylkesmannen tillater mudring og deponering av løsmasser på visse vilkår.
Løsmasser som skal mudres og deponeres er forurenset av TBT (som tidligere ble brukt til
bunnstoff på båter). Denne typen forurensning regnes som så vanlig langs norskekysten at
det ikke utløser krav om avbøtende tiltak under mudring og miljøovervåking under
anleggsarbeidet. Det er imidlertid stilt krav om deponering av muddermassene bak
spuntvegg og rapportering etter avsluttet arbeid.
Anleggsarbeidet vil pågå i en begrenset periode vinterstid, mens det ikke er inn- og
utvanding av laks og ørret i vassdraget. Det kan forventes at noen av de vanligste
sjøfuglartene som overvintrer rundt Varangerfjorden vil være i nærheten av småbåthavna
som for eksempel ærfugl, praktærfugl, havelle, gråmåke, svartbak, stellerand, stokkand og
fjæreplytt. Ut fra en samlet vurdering forventes det at anleggsarbeidet i liten grad vil påvirke
laks og ørret i vassdraget samt overvintrende sjøfugl, og at det ikke vil innvirke negativt på
bestandene.
Vilkår for tillatelsen
1. Denne tillatelsen gjelder kun for mudring og deponering av inntil 300 m3 løsmasser på
østsiden av småbåthavna i Vestre Jakobselv, jf. opplysninger i søknad.
2. Muddermassene skal deponeres bak spuntvegg som er avsatt til nytt kaianlegg i tråd
med gjeldene reguleringsplan. Massene må lagres slik at det blir minst mulig
avrenning til sjø.
3. Eventuelt avfall som påtreffes under mudring og som kan utsorteres, må tas opp og
leveres til godkjent avfallsmottak.
4. Deponering av løsmasser skal ikke medføre forurensningsmessige ulemper for andre
berørte interesser, som for eksempel tilgrising av fiskeredskap i sjø.
5. Dersom deponeringen medfører ulemper av forurensningsmessig betydning for
berørte brukere i området, skal Fylkesmannen umiddelbart ha beskjed.
Fylkesmannen skal også ha beskjed ved eventuelle klager om forurensning under
anleggsarbeidet.
6. Mudringen må avsluttes senest innen 1. mai 2012.
7. Mudring og dumping må rapporteres til Fylkesmannen innen 4 uker etter avsluttet
anleggsarbeid. Rapporten må inneholde følgende opplysninger:
- Beskrivelse av mengde (m3) som ble mudret og deponert i sjø.
- Kart som viser mudret areal (m2).
- Kort redegjørelse for om tiltakene var i tråd med søknaden. Eventuelle avvik
må rapporteres.
8. Fylkesmannen må kontaktes, og det må søkes om endring av tillatelsen dersom det
underveis i prosjektet blir avvik på volum løsmasser ut over 20 %.
Varsel om gebyr for saksbehandling
Vi vil med dette varsle om at Fylkesmannen er pålagt å kreve gebyr i forbindelse med
behandling av søknader om tillatelser etter forurensningsloven iht. forurensningsforskriften
kapittel 39 om gebyrer til statskassen. På bakgrunn av opplysninger i søknaden, vil gebyret
for å behandle deres søknad fastsettes ut fra sats 4 etter bestemmelsene i
forurensningsforskriften § 39-4, jf. § 39-3. Det betyr at Vadsø kommune må betale et gebyr
på kr 19 900 for saksbehandlingen.
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.
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Klageadgang, ansvarsforhold, erstatningsansvar m.m.
Tiltakshaver er ansvarlig for å overholde denne tillatelsen, og fritar ikke ansvaret for å
innhente tillatelser etter annet lovverk. Vi gjør oppmerksom på at tillatelsen ikke fritar
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
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