Vedlegg 1: Tillatelse med vilkår

Tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø ved F98 Steinvik i Tana
kommune
Troms og Finnmark fylkeskommune får tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø ved
fylkesveg F98 ved Gáldošgohppi / Steinvik i Tana kommune med hjemmel i
forurensningsforskriften kapittel 22 om mudring og dumping i sjø og vassdrag § 22-6, og lov om
vern mot forurensninger og avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981 nr. 6, §§ 11 og 16.
Tillatelsen er gyldig i to år fra dags dato. Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke tas i
bruk innen to år, skal tiltakshaver sende skriftlig redegjørelse til Statsforvalteren, som vil vurdere
behov for eventuelle endringer i tillatelsen.
Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger i søknad 3. mai 2021 og opplysninger kommet frem
under behandling av saken.
Data om virksomheten
Ansvarlig enhet
Organisasjonsnummer (underenhet)
Postadresse
Kommune
Lokalitet for tiltak
NACE-bransje

Statsforvalterens referanser:
Saksnummer
2021/4811

Troms og Finnmark fylkeskommune
922 420 866
Fylkeshuset, postboks 701, 9815 Vadsø
Tana
Fylkesveg F98 ved Gáldošgohppi / Steinvik
84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet
næringsvirksomhet og arbeidsmarked

Tillatelsesnummer
2021.0360.T

Tillatelse dato: 7. mai 2021

Per Kristian Krogstad

Vigdis Johnsen

seksjonsleder
forurensning

senioringeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor uten underskrift

E-postadresse:
sftfpost@statsforvalteren.no
Sikker melding:
www.statsforvalteren.no/melding

Postadresse:
Postboks 700
9815 Vadsø

Besøksadresse:
Strandvegen 13, Tromsø
Damsveien 1, Vadsø

Telefon: 78 95 03 00
www.statsforvalteren.no/tf
Org.nr. 967 311 014
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1. Ramme for tillatelsen

Tillatelsen gjelder anleggsarbeid for å bygge ny vegstrekning ved fylkesveg F98 Gáldošgohppi /
Steinvik i Smalfjorden i Tana kommune, se vedlagte kart. Tillatelsen omfatter:
- Mudring over et areal på inntil 2765 m2 av inntil 6600 m3 løsmasser.
- Dumping av muddermasser i sjø som anvist i kart.
- Utfylling i sjø med inntil 10 000 m3 løsmasser/sprengstein ved eiendom 20/143, 20/37 og
20/1.
- Midlertidig lagring av avfall fra anleggsarbeidet innafor anleggsområdet.
- Levering av muddermasser til godkjent deponi ved behov.
Mengder baseres på faste prosjekterte masser. Det tillates inntil 10 % påslag for angitte volum.
Tiltakene skal utføres som angitt i søknaden 3. mai 2021 og tilhørende opplysninger, jf. kart.

2. Ansvar

Troms og Finnmark fylkeskommune er ansvarlig for at vilkårene i denne tillatelsen overholdes, og
plikter å orientere de som skal utføre arbeidet om vilkårene i denne tillatelsen.

3. Endring

Dersom det blir behov for endringer, må det søkes om eller avklares skriftlig med Statsforvalteren.

4. Internkontroll
4.1. Tiltakshaver og utførende entreprenør plikter å etablere internkontroll for ytre miljø i
henhold til internkontrollforskriften. Internkontrollen skal sikre og dokumentere at
tiltakene utføres i tråd med regelverket etter forurensningsloven og vilkårene i denne
tillatelsen. Beredskapen for å forebygge akutt forurensning skal være høy.
4.2. Hvis akutt forurensning oppstår under arbeidene, skal det meldes fra til 110.

5. Mudring og utfylling i sjø
5.1. Fremdriftsplan for arbeidene skal oversendes til Statsforvalteren før oppstart, eller innen 3
uker etter at denne tillatelsen er gitt. Tidspunktet for oppstart av mudring skal varsles på
e-post før mudring/graving i sjø starter.
5.2. Mudring og transport skal utføres kontrollert slik at det blir minst mulig spredning av
sediment. Den geografiske dekningen av mudringen skal kartfestes nøyaktig.
5.3. Ved anleggsarbeid i hekkeperioden mellom 15. mai – 1. juli skal det utvises særlig
aktsomhet overfor sjøfugl med unger.
5.4. Tiltak for å unngå forsøpling skal gjennomføres fortløpende. Plastavfall fra utfylling med
sprengstein (sprengledninger, foringsrør etc.), skal samles opp fortløpende.

6. Dumping av muddermasser
6.1. Muddermasser kan dumpes ved Gáldošgohppi / Steinvik, jf. vedlagt kart. Muddermasser
som er eller kan være forurenset skal ikke dumpes, jf. Miljødirektoratets
klassifiseringssystem (veileder M-608). Massene skal i størst mulig grad sedimentere
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innafor areal som angitt i søknaden: UTM-sone 33 med midtpunkt Nord 7867443 og Øst
983627.
6.2. Dersom det påtreffes vrakrester/avfall/løsmasser som er forurenset, eller som kan utgjøre
fare for forurensning, skal det utsorteres så langt praktisk mulig. Avfallet må lagres slik at
det ikke medfører forurensning og leveres til godkjent avfallsmottak.

7. Støy

Naboer og andre som er utsatt for vesentlig støy som følge av anleggsarbeidene skal varsles i
henhold til kapittel 4.4 i Klima- og miljødepartementets retningslinjer for støy.

8. Rapportering
8.1 Journalføring skal utføres fortløpende av utførende entreprenør og inngå i virksomhetens
internkontroll. Følgende skal journalføres:
• Geografisk kartposisjon for mudring.
• Mengder, type masser, tidspunkt for mudring i sjø (daglig).
• Mengder løsmasser som dumpes (daglig)
• Mengde plast (skyteledninger, tennsatser o.l.) som samles opp (daglig).
• Funn av avfall og mulig forurensede løsmasser, eller mulige kulturminner.
• Eventuelle avvik.
8.2. Det skal lages en sluttrapport som skal oversendes til Statsforvalteren innen 8 uker etter
avsluttet arbeid. Sluttrapporten skal inneholde følgende:
•
•
•
•
•
•
•

Beskrive arbeidets utførelse, utstyr og valg av løsning samt eventuelle
metodeendringer.
Redegjøre om tiltakene var i tråd med søknaden og tillatelsen. Eventuelle avvik/uhell av
forurensningsmessig art skal redegjøres for.
Mengden løsmasser (m3) som totalt ble mudret og dumpet i sjø. Det må beregnes tørrvekt i
masser som dumpes av hensyn til vår videre rapportering etter OSPAR-konvensjonen.
Kart over arealet for dumpingsområdet.
Funn av avfall og mulig forurensede løsmasser, eller mulige kulturminner.
Kopi av loggføring fra arbeidet, jf. vilkår 8.1.
Kvittering som viser hvor avfall ble levert (herunder også fraksjoner nevnt i vilkår 6.1).
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TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE
Postboks 701
9815 VADSØ

Vår dato:

Vår ref:

07.05.2021

2021/4811

Deres dato:

Deres ref:

03.05.2021

21/07600-7

Saksbehandler, innvalgstelefon

Vigdis Johnsen, 78 95 03 72

Innvilget søknad om mudring, dumping og utfylling i sjø ved F98 Steinvik i
Tana kommune
Vi viser til deres søknad 3. mai 2021 etter forurensningsloven om mudring, dumping og utfylling i sjø
ved fylkesveg F98 Gáldošgohppi / Steinvik i Tana kommune.
Vedtak:
Troms og Finnmark fylkeskommune får tillatelse etter forurensningsloven til mudring,
dumping og utfylling i sjø for å bygge ny vegtrasè ved fylkesveg F98 Gáldošgohppi / Steinvik i
Tana kommune. Tillatelsen omfatter:
- Mudring over et areal på inntil 2765 m2 og inntil 6600 m3 løsmasser.
- Utfylling i sjø med inntil 10 000 m3 fyllmasser/sprengstein.
- Dumping av antatt rene muddermasser i sjø som anvist i kart vedlagt.
Vedtaket gis med hjemmel i forurensningsforskriftens § 22-6, jf. forurensningsloven §§ 11 og
16. Vilkår for tillatelsen er lagt ved. Det kan klages på vedtaket innen fire uker.
Statsforvalteren varsler samtidig om et gebyr for saksbehandling på kroner 10 100,- (gebyrsats 8), se
siste side.

Innhold i søknaden

Bakgrunnen for søknaden skyldes et jordskred som tok med seg rundt 50 meter av fylkesveg 98 ved
Gáldošgohppi / Steinvik i Smalfjorden i Tana kommune den18. april i år. Vegstrekningen ble dermed
stengt for ferdsel, og det er ingen mulighet for omkjøring. Det har store konsekvenser for både
lokalsamfunnet og næringslivet i Øst-Finnmark. Det haster derfor å bygge ny vegstrekning og
gjenåpne vegen. Anleggsarbeidet vil pågå minst 3-4 uker.
Grunnundersøkelser, som er utført i skredområdet, tyder på at løsmassene under havnivå er
ustabile. Av sikkerhetsmessige årsaker må massene fjernes før skredgropa kan fylles ut med
sprengstein, og slik at en ny veg kan bygges. Søknaden omfatter derfor mudring av inntil 6600 m3
løsmasser fordelt over et areal på inntil 2765 m3, dumping av muddermasser i sjø ved ca. 25 meters
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dyp like i nærheten (ca. 2700 m2). Utfyllinga vil strekke seg over et areal på inntil 2660 m3 og utgjøre
inntil 10 000 m3 fyllmasser. Rester av litt plast i sprengstein kan forekomme.
Det søkes om å dumpe muddermassene utenfor marbakken i et område som allerede er berørt av
skredet. Skredet har påvirka sjøbunnen rundt 600 meter utover i fjorden. Sjøbunnen er ikke kartlagt
for miljøgifter/tungmetaller. En gravemaskin ble begravd av skredet og er ikke funnet igjen til tross
for omfattende søk. Det er ingen øvrige kjente forurensningskilder i området.

Planstatus etter plan- og bygningsloven

Gjeldende arealplaner for området er kommuneplanens arealdel (planID 2002002) og detaljregulering for fv. 98 Leaibbosjohka – Ráttovuotna/Smalfjorden (planID 2015001). Området som
ønskes mudret og utfylt i sjø omfattes av kommuneplanens arealdel og er angitt til «vannareal for
almen flerbruk». Lokaliteten for deponering av mudringsmassene omfattes kun av kommuneplanens arealdel, hvor arealet er angitt til «vannareal for almen flerbruk». Det er ikke gitt noen
bestemmelser om mudring, deponering av masser eller utfylling i sjø til noen av arealformålene,
verken i kommuneplanens arealdel eller detaljreguleringen.
Tiltaket var ikke i tråd med gjeldende plan, så Fylkeskommunen søkte 4. mai 2021om dispensasjon
fra planbestemmelsene til Tana kommune. Kommunen ga dispensasjon fra planvedtak for
reetablering av fylkesvegen den 7. mai 2021.

Saksgang

Statsforvalteren behandler søknader etter forurensingsforskriften kapittel 36 om behandling av
tillatelser etter forurensingsloven.
Saksgangen har gått forholdsvis raskt og parallelt med planlegging av tiltaket. Sektormyndigheter og
mulige berørte parter ble kontaktet av Fylkeskommunen i forbindelse med søknaden om
dispensasjon fra planbestemmelser. Tromsø Museum hadde ingen merknader. Fiskeridirektoratet
uttalte at de ikke har innvendinger, men legger til grunn at det tas hensyn til marint miljø ressursgrunnlag der det er mulig og at det gis føringer for å ivareta dette ved mudring, dumping og utfylling.
Sektormyndigheter og mulige berørte interessenter har trolig fått tilstrekkelig mulighet til å uttale
seg om saken i forbindelse med planbehandlingen. I tillegg ble Fiskarlaget Nord og Norges
Kystfiskarlag orientert av oss om planene for mudring, dumping og utfylling den 30. april, og de fikk
mulighet til å uttale seg med kort frist. En yrkesfisker fra Smalfjord uttalte 3. mai at det ikke er noen
viktige fiskeplasser eller spesifikke gyteområder som kan skades, så de har ingen innvendinger til
søknaden. Statsforvalteren vurderer dermed at saksbehandlinga er i samsvar med
forurensningsforskriften §§ 36-6 til 36-8, jamfør § 36-9 første ledd punkt c.

Statsforvalterens vurdering av søknaden
Fare for spredning av forurensning
Det er ingen kjente forurensningskilder på land eller i sjø ved Gáldošgohppi / Steinvika eller i
nærområdet, og det er heller ikke kjent at det har foregått aktiviteter som tilsier at området var blitt
forurenset før skredet. Det er grunn til å tro at mudring i all hovedsak vil omfatte rene masser.
Gravemaskinen ligger imidlertid begravd i rasområdet. Da raset gikk var gravemaskinen nesten helt
tom for diesel, men den inneholdt ca. 450 liter hydraulikkolje og noen liter olje i beltemotorer. Frem
til nå er det ikke observert oljefilm på sjøen. Hele skredets utbredelse ble undersøkt med
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laserscanning, som gir en oppløsning av terrenget på centimeternivå. Skredet påvirket et areal på ca.
60 000 m2. I tillegg er det utført geotekniske undersøkelser (totalsonderinger) på land og i sjø i
skredområdet nærmest land. De prosjekteringsansvarlige har derfor vurdert det som usannsynlig at
gravemaskinen ligger i området som skal mudres, ettersom dybden av mudringsmassene ikke
tilsvarer størrelsen av en gravemaskin, og fordi den ville vært synlig i dataen fra laserscanning.
Det kan likevel ikke utelukkes at det kan ha lekket ut hydraulikkolje og andre kjemikalier fra
gravemaskinen eller vrakrestene da raset gikk, eller at det kan oppstå lekkasjer på lengre sikt.
Eventuell utlekking kan ha ført til forurensning av noe løsmasser, og som utgjør risiko for at det kan
påtreffes forurensede løsmasser underveis i grave- og mudringsarbeidet.
Selv om risikoen for å påtreffe vrakrester eller mulige forurensede løsmasser vurderes som svært
liten, så vil det etter vår vurdering likevel utgjøre fare for forurensning. Etter forurensningsloven § 7
skal den ansvarlige «sørge for tiltak» for å hindre forurensning. Det betyr at virksomhet som
innebærer en risiko for forurensning, må treffe tiltak for å begrense denne risikoen, f.eks. ved å ha
en effektiv beredskap. Statsforvalteren stiller derfor krav om høynet beredskap for akutt
forurensning, og vi forventer at dette innarbeides i virksomhetens internkontroll. For eksempel må
det være mulighet for å lagre eventuelle forurensede løsmasser i tett beholder/presenning eller
liknende, og være rask tilgang på noe oljevernutstyr.
Mudring og dumping vil ellers kunne medføre litt oppvirvling og spredning av antatt rene løsmasser.
Statsforvalteren har lagt vekt på at mudring og dumping skal foregå kontrollert så langt praktisk
mulig, men vi vurderer det som unødvendig å overvåke partikkelspredning i denne saken. Det
tillates ikke å dumpe løsmasser i sjø som er eller kan være forurenset, men vi forventer at utførende
entreprenør vil kunne iverksette rutiner for å oppdage og håndtere dette. Avfall, vrakrester og
løsmasser som er eller kan være forurenset, må leveres til avfallsmottak.
Ved bruk av sprengstein i utfyllingen, er det fare for spredning av litt plastrester fra tennsystemet som
brukes ved sprengning. Det må derfor gjennomføres avbøtende tiltak for å hindre spredning av plast.
Plastrester fra sprengsteinmassene skal så langt praktisk mulig fjernes før utfylling i sjø, for å hindre
forsøpling av vannmassene og strandsonen. Eventuell synlig plast i vannet skal samles opp
kontinuerlig.
Konsekvenser av tiltaket for vannmiljø
Tiltaksområdet som ligger i vannforekomsten kalt Smalfjorden (ID 0423011500-C). Både den
økologiske og den kjemiske tilstanden er klassifisert som udefinert i denne vannforekomsten.
Anleggsarbeidet kan føre til midlertidig oppvirvling av finstoff fra sjøbunnen i mudre- og
dumpingsområdet. De avbøtende tiltakene som planlegges vil minimere faren for spredning av
forurensning. Vi vurderer at det som liten risiko for at miljøtilstanden i vannforekomsten vil
forringes, og nærmere vurderinger etter vannforskriften § 12 vurderes ikke som relevant.
Konsekvenser av tiltaket for naturmangfold
Tiltaket er vurdert etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 jf. § 7, og informasjon om
naturmangfold i området er hentet fra Naturbase, Artsdatabanken og Kystinfo.
Det ikke registrert naturtyper med stor forvaltningsinteresse i nærheten av tiltaksområdet. Vanlige
arter langs Finnmarkskysten vil kunne forekomme i anleggsområdet, som for eksempel rev, oter,
ærfugl, havelle, teist, tjeld, fjæreplytt, kråke og måkefugl. På Kystinfo er det registrert et aktivt
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fiskeområde ca. 4 km vest for tiltaksområdet og et passivt fiskeområde ca. 1 km sørvest. Det er ikke
registrert gytefelt i tiltaksområdet.
Smalfjorden er kartlagt som regionalt viktig gyteområde for torsk i Fiskeridirektoratets
kartportal. Fiskeridirektoratet uttalte seg 29. april 2021 til søknaden om dispensasjon, og
informerte om at fjorden også er registret som gyteområde for rødspette. Videre er store deler av
Smalfjorden aktuelt som framtidig marint verneområde, som en del av transekt Tanafjorden.
Mudringslokaliteten ligger utenfor området som er aktuelt for vern, og kommer derfor ikke i
konflikt med det.
Anleggsarbeidet vil i noen uker kunne påvirke naturmangfold i selve anleggsområdet og i
umiddelbar nærhet. Bunnfauna og –flora i anleggsområdet er allerede begravd av jordskredet. Det
forventes at dumping av muddermassene ikke vil påvirke annet område i nevneverdig grad. Støy og
aktivitet i anleggsarbeidet vil føre til at fugl, dyr og fisk sannsynligvis trekker seg midlertidig unna
mens anleggsarbeidet pågår. Tiltakshaver plikter generelt å opptre med aktsomhet for å hindre
unødig forstyrrelse av dyrelivet, jf. naturmangfoldloven § 6.
Etter Statsforvalterens vurdering er kunnskapsgrunnlaget tilstrekkelig for å vurdere denne saken, jf.
naturmangfoldloven § 8. Konsekvensene av tiltaket anses som godt nok belyst. Statsforvalteren
vurderer det som liten risiko for at tiltaket vil medføre vesentlig skade på truede arter eller
naturmangfold med regional/nasjonal verdi, og nærmere vurderinger etter naturmangfoldloven §§
9-12 vurderes som ikke relevant i saken.

Konklusjon

Statsforvalteren vurderer at samfunnsnytten ved mudring, dumping og utfylling i sjø for å bygge ny
vegstrekning ved fylkesveg F98 ved Gáldošgohppi / Steinvik i Tana er større enn de miljømessige
ulemper. Etter vår vurdering vil ikke tiltaket medføre uakseptabel spredning av forurensning dersom
vilkårene i tillatelsen følges, eller føre til negative effekter på natur av særskilt verdi.

Frister
Tiltak

Frister

Punkt i vilkårene i
vedlagte tillatelse

Internkontroll

Ved oppstart

4.1

Innsending av fremdriftsplan

Innen 3 uker etter at tillatelse er gitt

5.1

Innsending av sluttrapport

Innen 8 uker etter at utfyllingsarbeidet
er utført

8

Varsel om gebyr for saksbehandling

Statsforvalteren plikter å ta gebyr for arbeid med søknader etter forurensningsregelverket etter
forurensningsforskriften § 39-1. Gebyret fastsettes med bakgrunn i vår ressursbruk for å behandle
søknaden, jf. § 39-3. Dere varsles om et gebyr etter sats 8 på kroner 10 100, jf. § 39-4.
Dere får mulighet til å kommentere varselet innen 10 dager fra dette brevet er mottatt. Vedtak om
gebyr vil fattes når fristen for kommentarer har gått ut.
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Klagerett

Det kan klages på vedtaket innen tre uker fra dette brevet er mottatt av sakens parter, eller andre med
rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven kapittel VI. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av
betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

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

Vigdis Johnsen
senioringeniør miljø

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:
1 Tillatelse med vilkår om mudring, dumping og utfylling i sjø
2 Vedlegg 8_Kart omsøkte tiltak og eiendomsgrenser.PDF
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