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Engangstillatelse etter forurensningsloven - opphugging av to stykker
båter - Ibestad kommune
Fylkesmannen i Troms og Finnmark gir en engangstillatelse til opphugging av to stykker
båter, en forflåte og en eldre båt, ved gnr. / bnr. 87/97 i Ibestad kommune.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark viser til deres søknad, mottatt 30. april 2020, og utfyllende
informasjon pr. telefon. Det søkes om en midlertidig tillatelse til oppstart av skipshugging og
sanering på gnr. / bnr. 87/97 i Ibestad kommune hvor det ligger en forflåte og en eldre båt, som har
vært plassert i fjæra, som er trukket på land.
Fylkesmannen i Troms og Finnmark har i denne saken fattet følgende
Vedtak
Med hjemmel i forurensningsloven §§ 11 og 16, gir Fylkesmannen i Troms og Finnmark en
engangstillatelse til opphugging av nevnte forflåte og den eldre båten som er trukket opp av fjæra
ved gnr. / bnr. 87/97 i Ibestad kommune.
Vi gir tillatelsen under forutsetning av at virksomheten etterlever vilkår gitt i medhold av
forurensningsloven § 16, og som vist nedenfor.
Vilkår
Båtene skal saneres for all olje og andre miljøfarlige stoffer, som kan utgjøre en fare for forurensning,
før selve opphuggingen starter. Det skal leveres en saneringsplan til Fylkesmannen før opphuggingen
starter.
Området rundt båtene skal sikres på en slik måte at det ikke lekker forurensning til grunn. Det må
sikres at det er oppsamlingsutstyr tilgjengelig (absorbenter eller tilsvarende) slik at eventuelt utslipp
som søl / lekkasje samles opp umiddelbart.

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

Postadresse:
9815 Vadsø

Besøksadresse:
Strandvegen 13, Tromsø
Damsveien 1, Vadsø

Telefon: 78 95 03 00
www.fylkesmannen.no/tf
Org.nr. 967 311 014
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Farlig avfall, som genereres, skal sorteres og leveres uten opphold til godkjent mottak for farlig avfall.
Dokumentasjonskrav
Ibestad Skipshugging og Sanering AS skal dokumentere følgende:
1. Sluttseddel for mengde (vekt) til godkjent mottak.
2. Deklarasjonsnummer for levert farlig avfall
3. Beskrivelse av det utførte arbeidet (inkludert eventuelle utfordringer)
4. Fotodokumentasjon før og dokumentasjon av opprydding på området etter endt arbeid
Alle operasjoner må utføres på en slik måte at det ikke førere til fare for eller skade på miljø,
mennesker, dyr eller annens eiendom.
Vi gjør oppmerksom på at tillatelsen ikke fritar virksomheten fra plikter i henhold til annet lovverk.
Fristen for gjennomføring
Vi ber om at saneringsplan sendes Fylkesmannen før oppstart samt at dokumentasjon, som vist til
ovenfor, sendes inn senest innen 1 måned etter at opphuggingen er utført.
Bakgrunn
En eldre båt ble slept til Hamnvik og forlatt i fjæra for flere år siden. Den er trukket på land av
nåværende eier av området (Ibestad Skipshugging og Sanering AS) som er interessert i å starte opp
med skipshugging og sanering på området. Det er også satt på land en eldre utrangert forflåte.
Ibestad Skipshugging og Sanering AS har beskrevet at båtene ikke utgjør noen forurensningsfare.
Ibestad Skipshugging og Sanering AS skal sanere og hugge de to båtene ved gnr. / bnr. 87/97 i
Ibestad kommune. Tomten har ikke fast dekke. I og med at Ibestad Skipshugging og Sanering AS
senere er interessert i å starte opp skipshugging og sanering på tomten, skal det bygges et opptrekk
der den ene båten i dag står og den må følgelig fjernes.
Regelverk
Forurensningsregelverket
Tillatelser til forurensning kan gis i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13.
mars 1981 (forurensningsloven) § 11, og med vilkår etter forurensingsloven § 16.
Bestemmelser om behandling av tillatelser etter forurensningsforskriften står beskrevet i kapittel 36
i forurensningsforskriften.
Avfallsforskriften kapittel 11 Farlig avfall gjeler for oppbevaring, transport og håndtering av farlig
avfall. Bestemmelsene i kapittelet har som formål å sikre at farlig avfall tas hånd om på en slik måte
at det ikke skaper forurensning eller skadet på mennesker eller dyr, eller at det utgjør en fare for
dette. Videre skal bestemmelsene også bidra til et hensiktsmessig og forsvarlig system for
håndtering av farlig avfall.
Naturmangfoldloven
Ved utøving av offentlig myndighet skal prinsippene i §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven legges til grunn
som retningslinjer under vurderingen, jf. § 7 i naturmangfoldloven.
Vannforskriften
Vannforskriften setter miljømål for vannforekomstene. Økologisk og kjemisk tilstand skal være god.
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Begrunnelse
Fylkesmannen innvilger tillatelse fordi vi med opplysningene som fremkommer av søknaden og de
vilkårene som stilles, ikke forventer at engangstiltaket med opphugging av de to båtene vil medføre
en stor risiko for forurensning.
Resipienten for mulig utslipp er Astafjorden [vannforekomst ID 0401020600-2-C]. Den økologiske
tilstanden er svært god og den kjemiske tilstanden er dårlig, grunnet TBT i bunnsediment. Det er
diffus avrenning og utslipp fra fiskeoppdrett som er kjente påvirkninger i denne vannforekomsten.
Fylkesmannen vurderer at tillatelsen med gitte vilkår, ikke vil endre økologisk og kjemisk tilstand i
vannforekomsten. Vilkårene for aktiviteten er satt for å sikre at miljømålene ikke forringes, og på
den måten sikre at miljømålene nås.
Tiltaket er vurdert i henhold til naturmangfoldlovens § 7, etter lovens miljørettslige prinsipper i §§ 8 –
12. Aktiviteten er et engangstiltak, og ved å utføre opphuggingen etter en saneringsplan og vilkår i
tillatelsen, vil det være liten fare for forurensning. Fylkesmannen vurderer at tiltaket ikke er en
trussel måt det biologiske mangfoldet.
Offentlig ettersyn
Søknaden er ikke lagt ut til offentlig høring. Kommunen har uttalt seg positiv til aktiviteten.
Fylkesmannen unntar søknaden om tillatelse til forhåndsvarsling iht. forurensningsforskriften § 36-8.
Hjemmel for unntaket er forurensningsforskriften § 36-9, 2. ledd bokstav b).
Avslutning
Fylkesmannen gir kun tillatelse til sanering og opphugging av de to båtene. Vi gjør imidlertid
oppmerksom på at dersom miljøulempene blir vesentlig større eller annerledes enn først forutsatt,
kan vi gjøre vedtak om skjerping av vilkårene eller trekke tilbake hele eller deler av tillatelsen jf.
forurensningsloven § 18, pkt. 1.
Dette er en engangstillatelse vurdert opp mot dette spesielle tiltaket, og innebærer ikke en mindre
restriktiv holdning til denne typen tiltak.
Ansvarsforhold mv.
Overtredelse av vilkårene i tillatelsen er straffbart i henhold til forurensningsloven kapittel 10. I
medhold av forurensningsloven § 73, kan Fylkesmannen fastsette tvangsmulkt for å sikre at tiltakene
gjennomføres som forutsatt i tillatelsen.
Tillatelse til utslipp fritar ikke for erstatningsansvar etter de alminnelige erstatningsregler, jf.
forurensingsloven § 10, 2. ledd.
Klageadgang
Tillatelsen kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter, eller andre med rettslig klageinteresse,
innen 3 uker fra det tidspunktet underretning om avgjørelsen er kommet fram til vedkommende
part. En eventuell klage skal angi det vedtaket som det klages over, og andre opplysninger av
betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Fylkesmannen.
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Varsel om saksbehandlingsgebyr
Behandling av søknader etter forurensningsloven er gebyrpliktige, jf. forurensningsforskriften
kapittel 39 om gebyrer til statskassen.
På bakgrunn at de opplysninger som bedriften har gitt i søknaden og arbeidet med søknaden skal
Ibestad Skipshugging og Sanering AS betale et gebyr på kroner 16 600,- for saksbehandlingen, jf.
forurensningsforskriften § 39-4.
Frist for eventuelle kommentarer til varselet om fastsettelse av gebyrsats er 10 dager etter dette
varselet er mottatt. Eventuelle kommentarer sendes Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

Med hilsen
Per Kristian Krogstad (e.f.)
leder forurensningsseksjonen

Jørgen Remmen
overingeniør miljø
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