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Forenklet tillatelse til mudring og disponering av masser på land Tørnholmen - 53/8 – Vestvågøy
Vi viser til søknad fra Tørnholmen AS datert 6.1.2020 om tillatelse til tiltak i sjø og disponering av
mudremasser på land ved Tørnholmen i Vestvågøy kommune. Søknaden ble utarbeidet av Ingeniør
Lennart Vebostad.
Vedtak
Statsforvalteren i Nordland gir med dette Tørnholmen AS en forenklet tillatelse til mudring og disponering
av mudremasser ved Tørnholmen i Stamsund, Vestvågøy kommune. Tillatelsen er gitt med hjemmel i lov av
13.3.1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 11, jf. § 16. Tillatelsen kan ikke
tas i bruk før tiltakshaver har innhentet nødvendige tillatelser etter plan- og bygningsloven og havne- og
farvannsloven.
Statsforvalteren 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. I medhold av § 16 gis tillatelse til mudring og disponering av masser på følgende
vilkår:
1. Sted for mudring og utlegging av masser skal være som vist i søknad (se Fig.1).
2. Mudringen skal utføres på en måte som minimerer spredning av partikler fra sedimentene. Det er ikke
gitt tillatelse til sprengning.
3. Det skal sikres at mudremassene som legges på land ikke forsvinner på havet igjen.
4. Eventuelt avfall i utfyllingsområdet skal tas opp og transporteres til lovlig avfallsmottak.
5. Tørnholmen AS skal rapportere gjennomført tiltak til Statsforvalteren senest 6 uker etter at det er
gjennomført (se vedlagte skjema).
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Grunnlag for avgjørelsen
Arbeidet omfatter mudring av ca. 480 m3 sjøbunn over et areal på ca. 360 m2 ved Tørnholmen i
Vestvågøy. Begrunnelse for tiltaket er ønsket om et bedre beskyttet opplagsområde for båt (spesielt
vinterstid).
I reguleringsplan Ytre Stamsund vedtatt 27.11.2018 er tiltaksområdet i sjø avsatt til ferdsel. Vi kan
ikke se at tiltaket kan ha negative konsekvenser for fremkommeligheten eller sjøsikkerheten i
området og er heller ikke kjent med at tiltaket kan være til hinder for andre brukere av området.
Tiltaksområdet på land, der mudremassene ønskes lagt, er avsatt til kombinert bolig, fritids, reiseliv
og bevertning. Disponeringen av mudremasser i strandsonen krever dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel, og Vestvågøy kommune innvilget dispensasjon 3.5.2021.
Statsforvalteren legger derfor til grunn at det foreligger samtykke fra planmyndigheten.
Beskrivelse av tiltaket
Det skal mudres ca. 1,6 m ned i sjøbunnen, og mudremassene skal legges rett sør for
mudringsområdet (se Fig. 1) over et areal på ca. 50 m2. Ved utlegging av massene her vil
terrenghøyden økes med opp mot 3 moh. Da terrenget i dag til tider har stått under vann ved høy
flo/storm/havtrykk vil utlegging av masser kunne sikre at man kan gå tørrskodd ned til bryggen,
samt en fremtidig opplagsplass. Det skal sikres mot sjø ved å legge stein i ytterkantene av de utlagte
massene. Det skal brukes gravemaskin til mudring og traktor med henger til flytting av masser. Det
er beregnet at tiltaket kan utføres innenfor en periode på 1-2 uker.
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Figur 1. Området som skal mudres ved Tørnholmen. Mudremassene skal legges
der det er skravert i grått (her kalt fyllingsområde). Illustrasjonen er hentet fra søknaden.
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Forurensningssituasjonen i tiltaksområdet
Det har blitt tatt 3 sedimentprøver av sjøbunnen i tiltaksområdet (Fig. 2). Analyseresultatene viser
ingen verdier over tilstandsklasse II (god miljøtilstand), noe som betyr at sedimentene kan
karakteriseres som «rene». I søknaden oppgis det at sjøbunnen består av stein og grus. Det opplyses
at det ikke har vært forurensende virksomheter i tiltaksområdet.

Figur 2. Oversikt over tiltaksområdet ved Tørnholmen. Punktene der det er tatt sedimentprøver er markert
som 1, 2 og 3. Illustrasjonen er hentet fra søknaden.
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Høring og underretning om vårt vedtak
Vi har valgt å unnta saken fra forhåndsvarsel til allmennheten («høring»), jf. forurensningsforskriften
§ 36-8. Hadde dette vært et kontroversielt tiltak ville vi vanskelig kunne unntatt høring. Tiltaket vil
være av mindre miljømessig betydning, og forhåndsvarsel kan i henhold til forskriften § 36-9 andre
ledd bokstav b unnlates. Saken har likevel blitt belyst i Kystverkets høringsrunde etter havne- og
farvannsloven i juli 2019. Fiskeridirektoratet kom med en uttalelse til søknaden der de ikke finner at
tiltaket har vesentlige konsekvenser for fiskeriinteressene. Uttalelsen datert 12.7.2019 ble sendt med
kopi til Nordland Fylkes Fiskarlag og Norges Kystfiskarlag. I tillegg ble søknaden om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel sendt på høring til offentlige myndigheter 22.03.21.
Mudring i sjø fra land er regulert av forurensningsloven § 11, og det skal gjøres en vurdering av om
tiltaket er søknadspliktig ettersom mudring fører til spredning av partikler. Dette gjelder både
forurensede og rene sedimenter. Både volum og areal som skal mudres ligger innenfor definisjonen
lite tiltak (hhv. 480 m3 og 360 m2). Tiltaket vurderes derfor å ha liten forurensningsmessig betydning.
Tillatelsen som gis er en såkalt forenklet tillatelse som kan gis i saker der tiltaket er i kategorien lite
tiltak og der det er gjort en vurdering av at tiltaket er av mindre miljømessig betydning.
Søknader om tillatelse til mudring av masser må i tillegg vurderes etter forskrift av 15.12.2006 om
rammer for vannforvaltningen (vannforskriften). 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
tilstandsklasser «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. Tiltaksområdet ligger i
vannforekomsten Stamsund havn. Den økologiske tilstanden er karakterisert som udefinert, mens
den kjemiske tilstanden defineres som ukjent. Anleggsaktiviteten er kortvarig og tiltaket er lite i
utstrekning, og gjør at det omsøkte tiltaket etter Statsforvalterens vurdering ikke vil føre til
nevneverdig forringelse av økologisk og kjemisk tilstand i vannforekomsten.
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. Statsforvalteren har vurdert tiltaket,
og ut fra dette kunnskapsgrunnlaget, samt tiltakets størrelse og varighet, kan ikke Statsforvalteren se
at tillatelsen vil medføre skade på naturmangfoldet i strid med naturmangfoldloven.
Konklusjon
På bakgrunn av tiltakets begrensede omfang, at tiltaket er midlertidig, og at det ikke er påvist forurensning
i sedimentene som skal mudres, mener Statsforvalteren at tiltaket ikke vil medføre nevneverdig
forurensning eller uakseptabel risiko for forringelse av den biologiske og økologiske funksjonen i området.
Vi gir derfor tillatelse som omsøkt.
Dersom det gjøres endringer i tiltaket eller tiltaket viser seg å medføre forurensningsmessige ulemper, vil
Statsforvalteren kunne endre sin vurdering.
Frist
Tillatelsen er gyldig fram til 10.5.2023.
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Saksbehandlingsgebyr
For Statsforvalteren i Nordland sin behandling av søknaden, skal Tørnholmen AS betale et gebyr på
kr 10.100,- 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 8, jf. forurensningsforskriften § 39-4. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes fra
Miljødirektoratet.
Vedtak om saksbehandlingsgebyr gjøres gjeldende to uker fra dags dato, dette for å gi tiltakshaver
mulighet til å gi uttalelse til Statsforvalteren om valg av gebyrsats (jf. forvaltningsloven § 16).
Erstatningsansvar og klageadgang
Tillatelsen fritar ikke for erstatningsansvar etter alminnelige erstatningsregler, jf. forurensningsloven
§ 10, andre 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 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 når underretningen om avgjørelsen kommer fram til vedkommende
part. En eventuell klage skal angi vedtaket som det klages over og endringene som ønskes. Klagen
bør begrunnes, og nye opplysninger av betydning for saken bør komme fram. Klagen sendes til
Statsforvalteren i Nordland.

Med hilsen
Oddlaug Ellen Knutsen (e.f.)
seksjonsleder

Trine Moland
seniorrådgiver
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Leknes

Rapport for år 2021
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
Mudret volum/areal
Lokalitet:

m2

m3

Tonn

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

DUMPING
Dumpet volum
Lokalitet:

m3

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

UTFYLLING
Utfylt volum
Anslag mengde plast i utfyllingsmassene:
Lokalitet:

m3
g/m3

Type masse (sand, skjellsand, stein):

ANNEN DISPONERING
Volum
Disponeringsmåte/sted:

m3

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

