Tillatelse etter forurensningsloven
til mudring og dumping av masser ved Polarhavna
Tillatelsen er gitt i medhold av forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
§ 22-6, og av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, § 11 og 16.
Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 21. april 2018. Vilkårene framgår
nedenfor.
Tillatelsen gjelder fra 20. juni 2018.
Virksomheten må på forhånd avklare skriftlig med Fylkesmannen i Troms endringer som kan
ha miljømessig betydning.
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Vilkår for tillatelse til mudring i sjø og dumping av masser ved Polarhavna i Tromsø kommune.
Generelle vilkår
1. Det forutsettes at tiltaket gjennomføres som angitt i søknad, datert 21. april 2018, dersom ikke
annet fremgår av tillatelsen.
2. Polarhavna SA 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. Polarhavna SA 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 mudring og deponering av masser 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 tillatelsen tilbake, dersom vilkår gitt etter forurensningsloven § 18 er til stede.
Fylkesmannen har på samme grunnlag rett til å stoppe arbeidene.
6. Ved eventuelle endringer av oppsatte planer, skal Fylkesmannen varsles skriftlig i god tid før
endringene ønskes gjennomført.
7. Polarhavna SA skal varsle Fylkesmannen om unormale forhold som har eller kan få
forurensningsmessig betydning.
8. Fylkesmannen skal informeres pr. epost om når anleggsarbeidet starter og forventet varighet
av tiltaket.
Internkontroll
9. Tiltakshaver plikter å etablere internkontroll for tiltakene, jf. internkontrollforskriften.
Internkontrollen skal sikre og dokumentere at tiltakene utføres i tråd med vilkår i denne
tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante forskrifter for disse lovene.
Tiltakshaver plikter til enhver tid å ha oversikt over alle aktiviteter som kan medføre
forurensning, og kunne redegjøre for risikoforhold og tiltak for å sikre at vilkårene overholdes.
Tiltakshaver plikter å holde internkontrollen oppdatert.
10. Tiltakshaver plikter å påse at den som til enhver tid mudrer, transporterer eller deponerer
mudringsmasser, har internkontrollsystem i tråd med vilkår 9.
Mudring
11. Tillatelsen gjelder mudring i sjø av ca. 10 m3 løsmasser over et areal på ca. 75 m2 i Polarhavna
i Tromsø kommune.
12. Mudring i sjø og transport skal utføres kontrollert med en metode/teknologi som gir minst
mulig negative konsekvenser for miljøet. En skal til enhver tid påse at masser ikke fraktes med
vannstrømmen ut av anleggsområdet eller spres under transport.
13. Operatøren skal føre loggbok med oversikt over mengder, område og tidspunkt for opptak av
muddermasser. Opptak av eventuelle fremmedlegemer, samt disponering av disse skal
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loggføres. Loggboken skal til enhver tid være tilgjengelig for forurensningsmyndigheten ved
eventuell kontroll. Kopi av loggboken skal følge med som vedlegg til endelig rapport.
Deponering av masser
14. Tillatelsen gjelder dumping av ca. 10 m3 rene mudringsmasser i de dypere områdene i sjøen

på areal som Polarhavna disponerer.
15. Tiltakshaver skal sørge for at partikkelspredning som følge av arbeidet blir så lite som mulig.
16. Operatøren skal føre loggbok med oversikt over mengder og tidspunkt for deponering av
muddermasser. Loggboken skal til enhver tid være tilgjengelig for forurensningsmyndigheten
ved eventuell kontroll. Kopi av loggbok skal følge med som vedlegg til endelig rapport.
17. Skrot og eventuelle gjenstander/avfall som måtte komme frem i forbindelse med mudring,
tillates ikke dumpet, men skal tas vare på og leveres godkjent avfallsanlegg.
Rapportering
18. Senest 6 uker etter at tiltaket er utført, skal tiltakseier sørge for at det sendes sluttrapport til
Fylkesmannen. Sluttrapporten fra arbeidet skal minimum inneholde:
-

Kart over området som er mudret.
Arbeidets utførelse - beskrivelse av utstyret og teknologi som ble benyttet i de forskjellige
arbeidsprosessene og eventuelle avvik.
Mengde muddermasse (kopi av loggbok skal vedlegges).
Mengde og type mudringsmasser dumpet i sjø (kopi av loggbok).
Mengde skrot (kg) som er plukket opp og hvor mye som er gått til deponering i godkjent
avfallsanlegg eller til gjenvinning.

Endringer som tiltakseier ønsker å foreta utover gitte vilkår, må avklares skriftlig med Fylkesmannen.

