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Vedlegg 1

Vilkår for tillatelse til mudring og dumping på Sandland i Loppa
kommune

Loppa kommune får tillatelse til mudring i Sandland havn og dumping av mudringsmasser i
Sandlandsfjorden. Vedtaket er fattet etter forurensningsloven § 22 om mudring og dumping i
sjø og vassdrag, jf. § 22-6, og forurensningsloven §11. Tillatelsen er gyldig fra dags dato og
frem til 30. januar 2019.
Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger i søknad av 20. november 2018,
tilleggsopplysninger til søknaden og opplysninger som har kommet frem under behandling av
saken.
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor uten underskrift

Jamfør forurensningsforskriftens kapittel 39 om gebyr til statskassen for forurensningsmyndighetens arbeid med
tillatelser og kontroll etter forurensningsloven
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1. Tillatelsens rammer
Tillatelsen gjelder mudring og dumping av opp til 2000 m3 rene løsmasser2 som skal mudres
fra havneområdet på Sandland. Massene skal kun dumpes på avsatt område i
Sandlandsfjorden (N 70° 20’ og Ø 21° 38.5’), se vedlagt kart.
2. Generelle vilkår
2.1. Tiltakshaver er ansvarlig for at vilkårene i denne tillatelsen overholdes, og plikter å
orientere de som skal gjennomføre arbeidet om vilkårene som gjelder. Tiltakshaver
er ansvarlig for å informere berørte parter om arbeidet.
2.2. Tillatelsen forutsetter at tiltakene gjennomføres som angitt i søknad av 20. november
2018 og tilhørende dokumenter, dersom ikke annet framgår i tillatelsen eller på
annen måte er avklart med fylkesmannen. Eventuelle endringer som kan ha
miljømessig betydning, og som går ut over opplysninger knyttet til søknaden, må på
forhånd avklares skriftlig med fylkesmannen.
2.3. Virksomheten plikter å la fylkesmannens representanter føre tilsyn med arbeidene til
enhver tid. Vilkår i tillatelsen kan endres, oppheves, eller suppleres etter
forurensningsloven § 18. Om nødvendig kan fylkesmannen stanse arbeidene.
2.4. Dumping må være avklart med lokalt fiskarlag før det kan gjennomføres.
2.5. Det skal varsles på telefon/e-post til Kystvakta innen 1 døgn før dumpingen starter.
3. Vilkår om mudring, transport og dumping
3.1. Mudring og transport skal utføres kontrollert med en metode/teknologi som gir minst
mulig spredning av forurensede sedimenter og minst mulig negative konsekvenser
for miljøet. Tiltakshaver står ansvarlig for å finne den mest praktisk egnete og
optimale løsningen.
3.2. Dumpingen skal ikke medføre forurensningsmessige ulemper for andre berørte
interesser. Dumpestedet må velges slik at løsmassene ikke påvirker anlegg eller
fiskeredskap i sjø.
3.3. 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 omgående
beskjed ved eventuelle klager på forurensning etter utført dumping.
3.4. Mengder, type masser og tidspunkt for dumping skal loggføres fortløpende, og den
geografiske utbredelsen skal kartfestes. Dette skal vedlegges sluttrapport, se vilkår
7.
4. Internkontroll
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4.1. Virksomheten plikter å etablere internkontrollsystem for ytre miljø i henhold til
internkontrollforskriften før arbeidene starter 3. Internkontrollsystemet skal blant
annet omfatte rutiner tilpasset daglig drift for mudring, dumping, håndtering av
virksomhetens avfall, frakt/overføring av fyllmasser og beredskap ved uhell.
Måleprogram for overvåking av dumping og utfylling skal også inngå i virksomhetens
internkontroll.
4.2. Tiltakshaver plikter å påse at den som til enhver tid mudrer, dumper mudringsmasser
eller fyller ut i sjø, eller gjør annet relatert arbeid i tiltaksområdet, har
internkontrollsystem i tråd med vilkår 4.1.
5. Beredskap og forebyggende tiltak
Virksomheten plikter seg 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.
Dersom det som følge av uhell eller av andre grunner oppstår fare for økt forurensning,
plikter tiltakshaver å avbøte skader og ulemper som følge av forurensningen så langt det er
mulig uten urimelige kostnader, jf. forurensningsloven § 7. Om nødvendig må
anleggsarbeidet innstilles. Dersom planlagte miljøbeskyttende tiltak ikke virker som forutsatt,
skal den ansvarlige så tidlig som mulig finne og ta i bruk nye løsninger som ivaretar miljø og
vilkårene i denne tillatelsen.
Akutte utslipp skal varsles i henhold til forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for
akutt forurensning. Ved akutt forurensning: ring 110.

6. Avfall
Alt avfall som oppstår under anleggsvirksomheten skal sorteres ut og enten gjenvinnes eller
leveres til godkjent avfallsmottak. Avfall kan lagres midlertidig på anleggsområdet dersom
det ikke medfører forurensning eller er i strid med avfallsregelverket. Det er ikke tillatt å
deponere avfall. Avfall som påtreffes skal loggføres i sluttrapporten.
7. Sluttrapport
Det skal lages sluttrapport som skal oversendes Fylkesmannen innen 8 uker etter at
anleggsarbeidet er avsluttet.. Sluttrapporten skal beskrive og dokumentere hvordan
vilkårene er oppfylt.
Sluttrapporten skal inneholde:
* Beskrivelse av arbeidets utførelse, utstyr og valg av løsning samt eventuelle
metodeendringer underveis i prosjektet.
* Beskrivelse av mengde løsmasser (m3) som ble mudret og dumpet samt areal (m2) som ble
berørt.
* Detaljkart som viser utførte tiltak skal inngå i sluttrapporten; herunder mudringsområdet og
sjødeponiet.
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* Kort redegjørelse for om tiltakene var i tråd med søknaden og tillatelsen. Eventuelle avvik
må rapporteres.
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