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Oversendelse av tillatelse til utfylling i sjø – Nesna industripark (før
Langsetvågen industriområde) – Nesna
Fylkesmannen i Nordland har ferdigbehandlet søknaden fra Mo Industripark AS, og
gir tillatelse til tiltak i sjø ved Langsetvågen industripark i Nesna kommune i
forbindelse med utvidelse av eksisterende industriområdet og bygging av molo.
Tillatelsen med vilkår følger vedlagt. Tillatelsen kan ikke tas i bruk før det foreligger
nødvendige tillatelser etter lov av 27.6.2008 om planlegging og byggesaksbehandling
(plan- og bygningsloven) og etter lov av 17.4.2009 om havner og farvann (havne- og
farvannsloven).

Fylkesmannen viser til Mo Industripark AS sin søknad datert 11.4.2019 vedrørende utfylling ved
Langsetvågen industripark. Ansvarlig søker er Multiconsult AS.
VEDTAK
Fylkesmannen i Nordland gir med dette Mo Industripark AS tillatelse til utfylling ved Langsetvågen
industripark i Nesna kommune i forbindelse med utvidelse av eksisterende industriområdet og
bygging av molo.
Tillatelsen er gitt med hjemmel i lov av 13.3.1981 om vern mot forurensninger og om avfall
(forurensningsloven) § 11, jf. § 16.
Fylkesmannen har ved avgjørelsen om hvorvidt tillatelse skal gis og ved fastsetting av vilkår
for tillatelsen, lagt vekt på forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med
fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre.
Det kan foretas endringer i denne tillatelsen i medhold av forurensningsloven § 18.
Endringene skal være basert på skriftlig saksbehandling og forsvarlig utredning av saken. En
eventuell endringssøknad må derfor foreligge i god tid før endring ønskes gjennomført.

E-postadresse:
fmnopost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 1405,
8002 Bodø

Besøksadresse:
Statens Hus
Moloveien 10

Telefon: 75 53 15 00
www.fylkesmannen.no/no
Org.nr. 974 764 687
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At forurensningen er tillatt utelukker ikke erstatningsansvar for skade og ulempe eller tap
forårsaket av forurensning, jf. forurensningsloven § 56. Brudd på tillatelsen er straffbart etter
forurensningsloven §§ 78 og 79. Tillatelsen med tilhørende vilkår følger vedlagt dette brevet.
BAKGRUNN
Mo Industripark AS har søkt Fylkesmannen om tillatelse til utfylling i sjø i forbindelse med utvidelse
av industriområdet ved Langsetvågen i Nesna som nå skal hete Nesna Industripark. Det planlegges å
fylle ut ca. 4,2 millioner m3 stedlige masser (sprengstein) i sjø over et område på 101.000 m2 fra 0 til
135 meters dyp (Fig.1). Dette for å etablere en molo som er 85 meter lang nord for Westcon (Fig. 2). I
gjeldende reguleringsplan tillates molo med inntil 150 m lengde. Hvis det blir aktuelt å utvide
moloen skal det sendes inn en egen søknad om dette. Hensikten med moloen er å skjerme
innseilingen til dokk og kaianlegg. Tiltaket inkluderer også en utfylling i sjø der det skal etableres en
transportvei på østsiden av Westcon, og en vegetasjonsskjerm på sørsiden av hallen. Denne
utfyllingen vil dekke et areal på ca. 3000 m2 der det skal fylles ut med ca. 10.000 m3 sprengstein på 02 meters dybde.
Prosjektoppstart planlegges fra 2019 med en varighet på 5-7 år. Fylkesmannen anser tiltaket for å
være i tråd med plan for området.

Figur 1: Skissekonsept for etablering av molo ved Westcon på Langsetvågen. Her vises en 85 m lang molo med
et platå med et ca. 60 meter langt flatt parti. Illustrasjonen er hentet fra søknaden.

Side: 3/9

Figur 1: Skisse av foreslåtte moloalternativer. Det svarte omrisset med grønn farge illustrerer
arealet utfyllingen vil dekke på havbunnen.

Forurensning

I 2018 ble det utført prøvetaking av sjøbunnsedimentene (0-10 cm) fra 2 stasjoner i det planlagte
utfyllingsområdet (Fig. 3). Analyseresultatene viste at miljøtilstanden i prøvetatt sediment tilsvarer
tilstandsklasse II (god miljøtilstand) for alle stoffer unntatt TBT som er påvist i tilstandsklasse III
(moderat miljøtilstand). Det var planlagt å ta ut prøver fra 3 stasjoner, men på grunn av skrånende,
hard bunn inn mot land lot det seg ikke gjøre.
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Figur 3: Plassering av stasjoner for sedimentprøvetaking i tiltaksområdet. Grønne kryss viser stasjon 1 og 2,
mens rødt kryss viser området der det ble gjort et mislykket forsøk på prøvetaking. Illustrasjonen er hentet fra
søknaden.

Analyseresultatene ble klassifisert i henhold til Miljødirektoratets klassifiseringssystem for vann og
sedimenter (tabell 1).
Tabell 1: Miljødirektoratets tilstandsklasser for forurenset sediment.
Tilstandsklasse
Beskrivelse av tilstand

I

II

III

IV

Bakgrunn

God

Moderat

Dårlig

V
Svært dårlig

HØRING
Søknaden var på offentlig ettersyn fra 3.5.2019 til 28.5.2019. Søknaden ble kunngjort i Rana Blad
3.5.2019 og ble i tillegg sendt ut til sektormyndigheter for uttalelse, samt publisert på Fylkesmannen
og Nesna kommune sine nettsider.
Fylkesmannen mottok følgende kommentar til søknaden (noe forkortet og redigert):
Fiskeridirektoratet:
Hele Langsetvågen er av Fiskeridirektoratet region Nordland kartlagt som gyteområde for kysttorsk. Om
lag én kilometer nordøst for planområdet er det registrert et rekefelt. Utslipp av fine partikler kan være
skadelig for fisk. De tidlige livsstadiene hos for eksempel torsk er mest utsatt for negativ påvirkning av fine
partikler, fordi unge torskelarver spiser partikler av samme størrelse. Det er også vist at raudåte spiser
slike partikler, med negative effekter for reproduksjonen av raudåta. Det kan igjen føre til redusert
mattilbud for torsken som har raudåte og lignende arter som viktigste byttedyr. Utbyggingstiltak, inkludert
mudring og dumping av mudder, kan innebære risiko for tap av gytehabitat og oppvekstområder for
fiskeyngel. Det er viktig at nevnte gytefelt blir minst mulig berørt av tiltaket. Vi forutsetter også at det gjøres
avbøtende tiltak for å begrense partikkelspredning mest mulig. Fiskeridirektoratet råder til at tidspunkt for
tiltak som berører sjø primært bør skje på høsten og tidlig vinter, fordi det er den perioden av året hvor det
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marine livet i kystsonen ligger mest i ro. Fiskeridirektoratet ber om at det legges en konkret plan for
avbøtende tiltak for å hindre spredning av små partikler og plast til sjø, i forbindelse med masseuttak og
deponering. Fine partikler holder seg i vannmassene over lang tid, følger havstrømmene og kan dermed
også spres langt fra planområdet.
Nordland Fylkes Fiskarlag:
Det området som planlegges utfylt ligger midt i et gyteområde for torsk og i nærheten av et par rekefelt.
Kysttorsken er en art som ifølge Havforskningsinstituttet er truet og det finnes en såkalt
gjenoppbyggingsplan for denne arten. Arten er faktisk så truet at Havforskningsinstituttet nå i flere år har
tilrådd null – fangst på kysttorsk. Fra MSC, som er et sertifiseringsselskap for bla. fisk og fiskeprodukter har
det vært truet med at torsk generelt vil miste sin sertifisering dersom en ikke greier å bygge opp
kysttorskebestanden. Dersom en mister MSC – sertifiseringen på torsk vil det være en katastrofe for norsk
fiskerinæring. Dette med bakgrunn i at forbrukerne ute i verden i dag ser etter sertifisering av produktene
for å sikre seg at disse er høstet bærekraftig. I en fangstsituasjon eller omsetningssituasjon er det ikke
mulig å skille mellom kysttorsk og nordøst - arktisk torsk og derfor vil et tap av sertifiseringen også gå ut
over salget av den nordøst - arktiske torsken selv om denne forvaltes meget bærekraftig.
Nordland Fylkes Fiskarlag vil oppfordre Fylkesmannen evt. søker til å ta kontakt med
Havforskningsinstituttet for å få havforskningens syn på denne utfyllingen som helt klart vil influere
negativt på områdets betydning for fiskeriene og påvirkning på havmiljøet. I søknaden er antatte endringer
i strømsettingen i fjorden som følge av utfyllingen beskrevet. Nordland Fylkes Fiskarlag mener det langt fra
er sikkert at de miljømessige konsekvensene av utfyllingen er så vidt begrensede som det er beskrevet. Det
er heller ikke gjort noen vurdering av hvordan strømendringer vil påvirke gyting, drift av fiskeegg og larver
eller hvordan det påvirker larvenes mulighet til å ta til seg føde etter at plommesekken er oppbrukt.
Nordland Fylkes Fiskarlag vil med bakgrunn i foranstående be om at det foretas en grundig studie av
hvordan tidevannsstrømmen kan komme til å gå etter denne store utfyllingen og at en slik studie
fremlegges for en faglig vurdering før det evt. tillates en utbygging som omsøkt. Ut fra dette er Nordland
Fylkes Fiskarlag svært skeptisk til en så omfattende dumping som det her er søkt om. Det er planlagt
dumpet 3,6 millioner m³ noe som er betydelig.
Nordland Fylkes Fiskarlag registrerer at det planlegges brukt sprengstein til utfyllingen. Som det er
beskrevet i søknaden følger det med plast som følge av sprengingen og denne vil forsøkes samlet opp. En
vil i tillegg kommentere at denne sprengsteinen også vil inneholde en del finpartikulært materiale. Dette
materialet vil frigjøres under dumpingen og vil fordeles i vannmassene og spres ut over. En frykter for at
havbunnsmiljøet i et relativt stort område rundt dumpestedet vil kunne nedslammes og påvirkes negativt.
Dersom det gis tillatelse til dumping må denne foregå utenom gytesesongen for torsk som er fra mars til
mai (kysttorsk gyter senere på året enn nordøst - arktisk torsk). I tillegg bør ikke dumping finne sted
tidligere enn en måned etter at gytingen er avsluttet slik at torskeegg og larver har drevet vekk fra
området. For å forhindre spredning av finpartikulært materiale under dumpingen bør det benyttes
siltgardin for å begrense spredningen.
KUNNGJØRING
Før gjennomføring av tiltaket skal Mo Industripark AS, som tiltakshaver, informere berørte
parter.
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FYLKESMANNENS VURDERINGER
Fylkesmannen er i rundskriv T-3/12, punkt 2.4 blitt delegert myndighet til å behandle utfylling fra
land og skip (lekter). Utfylling i sjø fra land er regulert med hjemmel i forurensningsloven
§ 11. Når forurensningsmyndighetene avgjør om tillatelse skal gis, skal det legges vekt på
forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med fordeler og ulemper tiltaket for
øvrig vil medføre, jf. forurensningsloven § 11, femte ledd. Ved behandling av søknader om utfylling
skal det i henhold til Klima- og miljødepartementets oppfatning foretas en helhetlig vurdering der
både forurensningshensyn, generelle miljøhensyn og alminnelige samfunnsmessige hensyn tas med
i betraktningen. Hver enkelt søknad vurderes individuelt og Fylkesmannen foretar en skjønnsmessig
vurdering i den enkelte sak om omsøkte inngrep kan aksepteres på vilkår.
Vannforskriften
Søknader om tillatelse til utfylling må i tillegg vurderes etter forskrift av 15.12.2006 om
rammer for vannforvaltningen (vannforskriften). Vannforskriftens bestemmelser gir visse
rammer for Fylkesmannens skjønnsutøvelse i forurensningssaker. Vannforskriften §§ 4-6
oppstiller miljømål for vannforekomster, og opererer med følgende fem tilstandsklasser;
svært god, god, moderat, dårlig og svært dårlig. Miljømålet for overflatevann er at økologisk
og kjemisk tilstand skal være innenfor tilstandsklasse «svært god» til «god». Endring av
tilstanden i en vannforekomst i negativ retning vil innebære forringelse av vannforekomsten.
Forringelse av en vannforekomst kan ikke tillates med mindre det foreligger adgang til å gi
unntak, jf. vannforskriften § 12.
Lokaliteten ligger i vannforekomsten Litlsjona. Denne vannforekomsten er klassifisert som beskyttet
kyst/fjord og har ID-nr. 0362011400-2-C i databasen Vann-Nett.no. Resipienten er per i dag registrert
med god økologisk tilstand mens den kjemiske tilstanden er ukjent.
Plast- og partikkelspredning
Det forventes at det vil bli spredning av partikler når masser legges ut i sjøen. Det vil mest sannsynlig
bli en nedslamming av nærområdene på grunn av oppvirvling av finstoff fra sedimentene og fra
utfyllingsmassene. Sprengsteinsmassene vil også inneholde rester av sprengstoff
(nitrogenforbindelser), samt plast fra skyteledninger. Fylkesmannen vil sette vilkår om avbøtende
miljøtiltak. Dette innebærer at utlegging og annen håndtering av masser skal gjøres på en måte som
minimerer spredning av partikler og annen forurensning. Utfyllingen på øst- og vestsiden av
Westcon skal utføres på fjære sjø for å begrense spredning av partikler.
Utfyllingsarbeidet skal ikke medføre nevneverdig plastforurensning som spres i eller ut av
tiltaksområdet. Fylkesmannen stiller blant annet som vilkår at det skal utarbeides en plan for
håndtering av plastavfallet som produseres som følge av tiltaket. Dette innebærer blant annet en
beskrivelse av hva som vil bli gjort på det aktuelle anlegget som produserer sprengstein for å
redusere plastinnholdet mest mulig. I tillegg skal det gjøres en beregning på total mengde plast
(g/m3) som fylles ut i sjøen. Tiltakshaver skal også fremme forslag til tiltak mot spredning av plast. Et
utfyllende vilkårssett finnes i den vedlagte tillatelsen.
Fylkesmannen vurderer at utfyllingen det er søkt om vil kunne påvirke den kjemiske og økologiske
tilstanden i vannforekomsten ettersom tiltaket er av et såpass stort omfang og at anleggsperioden vil vare
over mange år. Vi vurderer det likevel slik at vannforekomstens tilstand vil stabilisere seg etter
anleggsperiodens slutt. Det at vi setter ovennevnte vilkår vil også begrense påvirkningen på
vannforekomsten.
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Naturmangfoldloven
I henhold til lov av 19.6.2009 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 7
skal prinsippene om offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer
ved utøving av offentlig myndighet. Dette gjelder § 8 kunnskapsgrunnlaget, § 9 føre-var-prinsippet, §
10 økosystemtilnærming og samlet belastning, § 11 kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av
tiltakshaver og § 12 miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Naturmangfoldloven krever at
beslutninger også skal være begrunnet ut fra hensynet til naturmangfoldet, og beslutningen skal
enten være basert på vitenskapelig kunnskap eller dersom dette ikke finnes, på føre-var-prinsippet.
Naturmangfoldet gjelder arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse, økologisk tilstand og
effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskap skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko
for skade på naturmangfoldet. Når Fylkesmannen gir tillatelse etter forurensningsloven § 11, må
beslutningen også vurderes etter de retningslinjene som gis i naturmangfoldloven.
For å kartlegge naturmiljøet i og rundt tiltaksområdet er det tatt utgangspunkt i informasjon
fra Miljødirektoratets Naturbase (database med opplysninger om naturtyper og arters
forekomst) og Lakseregister, samt informasjon fra Fiskeridirektoratets kartverktøy Yggdrasil.
Naturverdier
Ifølge Naturbase er det registrert flere fuglearter av stor og særlig stor forvaltningsinteresse (f.eks.
teist og fiskemåke) rett ved tiltaksområdet. Det er registrert et lokalt viktig våtmarksområde
(Langsetvågen poll) som delvis overlapper med området det skal fylles ut i. Våtmarksområdet er per
i dag noe berørt av verkstedvirksomhet og endel ferdsel, men fungerer fortsatt som raste/spiseplass
for fugl. Fylkesmannen mener at et tiltak av denne størrelsen/ varigheten vil påvirke
våtmarksområdet negativt ved at utfyllingen vil påvirke vannstrømmen inn og ut av pollen, samt
forårsake høy turbiditet i pollen under anleggsperioden. I tillegg vil anleggsvirksomheten virke
skremmende på fugler og andre dyr som hekker/ raster/ beiter i området.
Det er registrert et gyteområde for torsk i mesteparten av Litlsjona, som inkluderer tiltaksområdet.
Sprengsteinsmasser inneholder finstoff som blant annet består av skarpe partikler som kan utgjøre
en risiko for skade på fisk, egg og larver, samt filtrerende dyr. Ifølge Havforskningsinstituttet står det
dårlig til med kysttorsken generelt, og fjordtorsken spesielt. Fordi fjordtorsken er stedbunden, får
ikke en bestand påfyll fra en annen. Fylkesmannen vil sette vilkår om at det omsøkte tiltaket skal
gjennomføres utenom gyteperioden. På denne måten vil vi begrense påvirkningen tiltaket har på
selve gyteprosessen til kysttorsken. Det er kjent at kysttorsken gyter i perioden februar-april, og noe
senere i fjordene i Nord-Norge. Fylkesmannen vil sette som vilkår at utfyllingen skjer utenom
gytetiden. Dette betyr at utfyllingsarbeidet i sjø skal stoppes i perioden fra februar tom. april. Dette
gjelder kun den delen av tiltaket som går ut på å bygge molo. Tiltaket som gjelder etablering av
transportvei på østsiden av Westcon, og etablering av vegetasjonsskjerm på sørsiden av hallen kan
utføres også i gyteperioden. Denne utfyllingen vil dekke et areal på ca. 3000 m2 der det skal fylles ut
med ca. 10.000 m3 sprengstein på 0-2 meters dybde.
Fiskeridirektoratet og Nordland Fylkes Fiskarlag peker også på et reketrålfelt som ligger ca. 1,5 km
nordøst for tiltaksområdet. Ettersom tiltaket planlegges gjennomført over flere år med store
mengder partikler som spres ut av området vil dette kunne påvirke rekefeltene. Rekene gyter i
perioden juni-november, men rognen som ligger festet på undersiden av hunnreken klekker først i
mars–juni året etter. Dette betyr at klekking av rekeeggene omtrent sammenfaller med kysttorskens
gytetid, og vi vil ikke sette egne vilkår for dette.
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Utfyllingen det er søkt om vil føre til lokal påvirkning i og rett ved tiltaksområdet, men på grunn av
tiltakets størrelse og varighet vil anleggsarbeidet påvirke naturverdier også utenom tiltaksområdet i
lengre tid. Da vi ikke vet de langsiktige konsekvensene av en så stor utfylling legger vi vekt på § 9
føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven. Ut fra eksisterende informasjon mener Fylkesmannen at
tiltaket vil føre til skade på naturmangfoldet, og da spesielt torskens gyteområde, og derfor setter vi
som vilkår at arbeidet stoppes i denne perioden.
KONKLUSJON
Fylkesmannen i Nordland tillater utfylling i sjø etter søknad fra Mo Industripark AS i forbindelse med
utvidelse av eksisterende industriområde på Langsetvågen i Nesna, samt bygging av molo etter fastsatte
vilkår.
De ovennevnte vurderingene gjør at det omsøkte tiltaket etter Fylkesmannens vurdering vil føre til en
midlertidig forringelse av den kjemiske og økologiske tilstanden i vannforekomsten Litlsjona. På bakgrunn
av vilkårene som er satt i tillatelsen mener vi at tiltaket ikke vil redusere den biologiske og økologiske
funksjonen i området på lang sikt. Tiltaket vil medføre økt partikkelforurensning i vannmassene så lenge
utfyllingen pågår, og tiltaket vil tilføre vannforekomsten en stor mengde plast på permanent basis.
FRIST
Tillatelsen er gyldig fram til 7.10.2024. Ved behov for utvidelse av tillatelse ber vi tiltakshaver om å ta
kontakt med Fylkesmannen.

SAKSBEHANDLINGSGEBYR OG RISIKOKLASSE
For Fylkesmannen i Nordland sin behandling av søknad om utfylling ved Langsetvågen i Nesna
kommune, skal Mo Industripark AS betale et gebyr på kr 65.600,- jf. forurensningsforskriften kapittel
39 om gebyrer til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven. Gebyret
knyttet til behandling av søknaden er plassert i sats 5, jf. forurensningsforskriften § 39-4. Faktura
med innbetalingsblankett ettersendes fra Miljødirektoratet.
Mo Industripark AS sin midlertidige anleggsvirksomhet ved Langsetvågen er plassert i risikoklasse 4.
Dette er gjort ut fra en vurdering av at anleggsaktiviteten er av begrenset varighet. Plassering i
risikoklasse skjer for øvrig ut fra skjønn. Hvilken risikoklasse en virksomhet er plassert i har også en
viss betydning for Fylkesmannens planlegging av tilsyn.
ERSTATNINGSANSVAR OG KLAGEADGANG
Tillatelsen fritar ikke for erstatningsansvar etter alminnelige erstatningsregler, jf.
forurensningsloven § 10, 2. ledd. Tillatelse til utslipp fritar ikke fra plikt til å innhente
nødvendige tillatelser etter andre lover, eller plikt til å overholde bestemmelser og påbud som gis
med hjemmel i slike lover. Her nevnes blant annet plan- og bygningsloven og havne- og
farvannsloven.
Tillatelsen kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig
klageinteresse innen tre uker fra tidspunktet underretningen om avgjørelsen er kommet fram
til vedkommende part. En eventuell klage skal angi vedtaket som det klages over, og den
eller de endringene som ønskes. Klagen bør begrunnes, og nye opplysninger av betydning for saken
bør komme frem. Klagen sendes til Fylkesmannen i Nordland.

Side: 9/9

Med hilsen
Oddlaug Ellen Knutsen (e.f.)
seksjonsleder
Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Multiconsult Norge AS
Rolf H. Jenssen

Trine Moland
seniorrådgiver

Tillatelse til utfylling i sjø – Langsetvågen

Nesna Industripark AS – Nesna
Tillatelsen er gitt i medhold av lov av 13.3.1981 om vern mot forurensninger og om avfall
(forurensningsloven), § 11, jf. § 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad
datert 11.4.2019 med underliggende dokumenter, samt opplysninger fremkommet i
saksbehandlingen. Det er satt vilkår for tillatelsen.
Tillatelsen kan ikke tas i bruk før det foreligger nødvendige tillatelser etter lov av
27.6.2008 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) og etter lov av
17.4.2009 om havner og farvann (havne- og farvannsloven). Vi forutsetter at eventuelle
privatrettslige forhold er avklart før arbeid igangsettes.
Ved endringer som kan ha betydning i forhold til opplysninger gitt i søknad eller under
saksbehandling, må tiltakshaver på forhånd avklare dette skriftlig med Fylkesmannen i
Nordland.
Fylkesmannen har vedtatt et gebyr på kr. 65.600,- for saksbehandlingen, jf.
forurensningsforskriften § 39-4.

Tillatelsen gitt: 07.10.2019

Tillatelsen opphører: 07.10.2024

Oddlaug E. Knutsen (e.f.)
seksjonsleder

Trine Moland
seniorrådgiver

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.

E-postadresse:
fmnopost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 1405,
8002 Bodø

Besøksadresse:
Statens Hus
Moloveien 10

Telefon: 75 53 15 00
www.fylkesmannen.no/no
Org.nr. 974 764 687
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Krav til gjennomføring av tiltak
1. Tillatelsen omfatter følgende

I forbindelse med utvidelse av industriområdet og bygging av molo ved Nesna industripark gis Mo
Industripark AS tillatelse til utfylling i sjø av inntil 4,2 millioner m3 stedlige masser (sprengstein) i sjø
over et område på 101.000 m2 fra 0 til 135 meters dyp. I tillegg gis det tillatelse til utfylling i sjø på
østsiden av Westcon, og en vegetasjonsskjerm på sørsiden av hallen. Denne utfyllingen vil dekke et
areal på ca. 3000 m2 der det skal fylles ut med ca. 10.000 m3 sprengstein på 0-2 meters dybde. Se
oversendelsesbrev for kartfesting av tiltaksområdet.

2. Generelle vilkår

2.1 Det forutsettes at tiltaket gjennomføres som angitt i søknaden datert 11.4.2019 med
underliggende dokumenter, og i samsvar med vilkårene satt i denne tillatelsen.
Forurensningsmyndighetens vilkår skal ikke være til hinder for at andre myndigheter kan stille
krav med hjemmel i annen lovgivning.
2.2 Fylkesmannen skal varsles når arbeidene starter. Tillatelsen kan ikke tas i bruk før
Fylkesmannen har mottatt dette.
2.3 Forurensningsmyndigheten eller den de bemyndiger, skal til enhver tid ha adgang til området
for inspeksjon.
2.4 Fylkesmannen kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen, sette nye vilkår, og om
nødvendig trekke tillatelsen tilbake, dersom premissene i forurensningsloven § 18 er tilstede.
Fylkesmannen har på samme grunnlag rett til, på ethvert tidspunkt, å stoppe
arbeidet.
2.5 Ved mistanke om eventuelle funn av kulturminner underveis i arbeidet skal arbeidene stanses
og NTNU vitenskapsmuseum kontaktes.
2.6 Brudd på kravene i pålegget skal umiddelbart varsles til Fylkesmannen og avbøtende tiltak skal
igangsettes.
2.7 Tiltakshaver er ansvarlig for at vilkårene i tillatelsen blir overholdt, og plikter å orientere
vedkommende som skal gjennomføre tiltakene om de vilkår som gjelder, samt de restriksjoner
som er lagt på arbeidet.
2.8 De deler av tiltaksområdet hvor det eventuelt oppbevares miljøskadelige stoffer eller farlig
avfall skal holdes avsperret og ikke være tilgjengelig for allmennheten.

3. Internkontroll, beredskap og varsling

3.1 Tiltakshaver skal, uten opphold, varsle Fylkesmannen om alle unormale forhold som har, eller
kan få, forurensningsmessig betydning.
3.2 Utøvende entreprenør plikter å ha et oppdatert internkontrollsystem, jf. forskrift av 6.12.1996
om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).
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Internkontrollen skal bl.a. sikre og dokumentere at virksomheten overholder krav i denne
tillatelsen, forurensningsloven, lov av 11.6.1976 om kontroll med produkter og
forbrukertjenester (produktkontrolloven) og relevante forskrifter til disse lovene.
3.3 Tiltakshaver plikter å gjennomføre tiltak for å unngå, eventuelt begrense risikoen for akutte
utslipp fra all virksomhet knyttet til dette tiltaket. Slike tiltak skal være basert på en systematisk
gjennomgang av alle elementer i tiltaksaktiviteten.
3.4 De ansvarlige skal sørge for å ha en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne
og begrense virkningen av akutt forurensning for all virksomhet, jf. forurensningsloven § 40.
Beredskapen til utøvende entreprenør skal stå i et rimelig forhold til sannsynligheten for akutt
forurensning og omfanget av skadene og ulempene som kan inntreffe. Beredskapsplikten
inkluderer også utstyr og kompetanse til å fjerne og begrense virkningen av en eventuell
forurensning.
3.5 Ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning som følge av virksomheten, skal den
ansvarlige varsle i henhold til forskrift av 9.7.1992 om varsling av akutt forurensning eller fare
for akutt forurensning. Melding om akutt forurensning gjøres til brannvesenet: Telefon: 110.
Kystverket har 24 timers vaktberedskap som får meldinger fra brannvesenet om akutt
forurensning: Telefon: 33 03 48 00.

4. Avfall

Virksomheten plikter, så langt det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper, å unngå at det
dannes avfall som følge av tiltaket. Særlig skal innholdet av skadelige stoffer i avfallet begrenses
mest mulig. Virksomheten plikter å sørge for at alt avfall, også farlig avfall, blir håndtert i samsvar
med gjeldende regler for dette fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven, herunder
avfallsforskriften.

5. Utfylling

5.1 Tiltaket skal kun gjennomføres i området som framgår av kartvedlegg til søknaden.
5.2 Transport, utlegging og annen håndtering av masser skal gjøres på en måte som minimerer
spredning av partikler. Metode skal vurderes ut fra massenes beskaffenhet, og skal beskrives i
internkontrollen. Eventuelt søl skal loggføres.
5.3 Tiltaket skal utføres under rolige vind- og bølgeforhold.
5.4 Mengder masse og tidspunkt for utfylling skal registreres. Oversikten skal være tilgjengelig for
forurensningsmyndigheten ved en eventuell kontroll.

6. Avbøtende miljøtiltak - plast

6.1 Det skal utarbeides en plan for håndtering av plastavfallet som produseres som følge av
tiltaket. Den skal inneholde en beskrivelse av hva som vil bli gjort på det aktuelle anlegget som
produserer sprengstein for å redusere plastinnholdet mest mulig. Det skal gjøres en beregning
av total mengde plast (g/m3) som fylles ut i sjøen, og tiltakshaver skal fremme forslag til tiltak
mot spredning av plast. Planen skal utarbeides så snart som mulig etter mottakelse av tillatelse,
og før tiltaket igangsettes skal planen oversendes Fylkesmannen for godkjenning.
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6.2 Det skal brukes elektroniske tennsystemer ved sprengning (ledninger som synker).
6.3 Foringsrør brukt som hullmarkering skal tas ut før sprengning og gjenbrukes eller
avfallshåndteres.
6.4 Tiltakshaver skal etablere mottakskontroll for plast i sprengstein på anleggsområdet.
6.5 Det skal gjøres tiltak for å hindre at plastavfall sprer seg i vannmassene når fyllmasser legges i
sjøen.
6.6 Brukes plast som flyter, må tiltakshaver løpende ha i drift omfattende systemer for å hindre
spredning ut av tiltaksområdet, så som lenser, håving fra båt, etc.
6.7 Det skal gjennomføres opprydding av plast og annet avfall underveis og i etterkant av tiltaket
ved tiltaksområdet og i nærliggende områder for å plukke opp ev. plast som har drevet/blåst
bort under anleggsperioden.

7. Andre avbøtende miljøtiltak

7.1 Utfylling til molo skal gjennomføres utenom gytetiden for kysttorsk som er fra februar tom.
april.
7.2 Utfyllingen på øst- og vestsiden av Westcon skal utføres på fjære sjø for å begrense spredning
av partikler.

8. Rapportering

Mo Industripark AS skal sende en sluttrapport til Fylkesmannen innen seks uker etter at tiltaket er
gjennomført. Rapporten skal inneholde:
 Beskrivelse av tiltaket og utført arbeid, inkludert informasjon om tidspunkt, volum utfylte
masser, kart og koordinater, samt anvendt utstyr.
 Bildedokumentasjon
 Informasjon om eventuelle uforutsette hendelser, samt hvordan disse ble håndtert.
Dersom aktuelt skal det settes opp forslag til fremtidige avbøtende tiltak.
 Utfylt rapporteringsskjema (vedlagt)

Rapport for år 2019
Mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag
Kommune
Tillatelse gitt til
Det er i perioden utført følgende arbeid:

Dato tillatelse
Dato arbeid ferdig

MUDRING/OPPGRAVING
Mudret volum/areal
Lokalitet

m2

m3

Tonn

Type masse (leire, silt, mudder, sand, skjellsand, stein):

DUMPING/UTFYLLING
Dumpet volum
Lokalitet:

m3

Type masse (leire, silt, mudder, sand, skjellsand, stein):

ANNEN DISPONERING
Volum
Disponeringsmåte/sted:

m3

Type masse (leire, silt, mudder, sand, skjellsand):

Opplysninger om avvik fra tillatelsen, klager etc.

Bekreftelse
Jeg/vi bekrefter at arbeidet er utført i samsvar med tillatelse og ovennevnte punkt
Sted
Dato
Sted
Dato

STATENS HUS
Moloveien 10, 8002 Bodø
Telefon: 75 53 15 00
Telefaks: 75 52 09 77

Telefon:
Telefaks:

fmnopost@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/nordland

