Vedlegg 1: Tillatelse med vilkår

Tillatelse til mudring og utfylling ved Servicekaia i Båtsfjord havn
Båtsfjord havn KF får tillatelse til mudring ved Servicekaia i Båtsfjord havn av inntil 13 500 m3
løsmasser/stein med hjemmel i forurensningsforskriften kapittel 22 om mudring og dumping i sjø og
vassdrag § 22. Det gis samtidig tillatelse til utfylling i sjø for å etablere strandkantdeponi ved
eiendom 2/329 samt utfylling og peling under nytt kaianlegg med hjemmel i forurensningsloven av
13. mars 1981 nr. 6, §§ 11, 16 og 32. Statsforvalteren tillater også gjenbruk av inntil 3700 m3
betongavfall ved eiendom 2/329 med hjemmel i avfallsforskriften § 14a-6.
Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger i søknadsdokumenter 20. november 2020, 11. januar
2021, 23. mars, 27. mai og opplysninger kommet frem under behandling av saken. 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 orientere skriftlig til Statsforvalteren, og som vil vurdere om tillatelsen bør endres.
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1. Ramme for tillatelsen

Tillatelsen gjelder tiltak ved eiendom 2/329 i forbindelse med reparasjon og utbedring av Servicekaia
i Båtsfjord havn, se vedlagte kart. Tillatelsen omfatter:
- Mudring av inntil 13 500 m3 løsmasser/stein fordelt over 4500 m2.
- Peling og utfylling i sjø til ny kai fordelt over inntil 4500 m2 med inntil 10 200 m3.
- Utfylling i sjø i bukta fordelt over 2000 m2 og ca. 15000 m3, herunder etablering av
strandkantdeponi for deponering av inntil 9000 m3 forurensede muddermasser.
- Gjenbruk av inntil 3700 m3 betongavfall fra riving av Servicekaia og Damskipskaia.
- 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 etter vilkårene i tillatelsen og i samsvar med opplysninger gitt i søknaden.

2. Ansvar

Båtsfjord havn KF 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. Båtsfjord havn KF 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.
4.2. Hvis akutt forurensning oppstår under arbeidene, skal det meldes fra til 110.

5. Mudring i forurenset sjøbunn
5.1. Fremdriftsplan for arbeidene skal oversendes til Statsforvalteren før oppstart og innen 3
uker etter at denne tillatelsen er gitt.
5.2. Mudring, avvanning og transport skal utføres kontrollert, slik at det blir minst mulig søl,
oppvirvling og spredning av forurenset sediment. Utstyr/metode som begrenser spredning
av forurenset sediment, skal benyttes. Forurensede muddermasser skal ikke avvannes
(siles) direkte i sjø, men så langt mulig avvannes innafor egnet filterbarriere, f.eks. i
strandkantdeponi eller bak siltgardin. Den geografiske dekningen av mudringen skal
kartfestes nøyaktig.
5.3. Mudring skal overvåkes kontinuerlig etter et fastsatt overvåkingsprogram. Overvåkingen
skal utføres ved mudring av sedimenter som er eller kan være forurenset. Referansemåler/
referanseverdi skal være representativ for normal turbiditet i området. Målere skal
plasseres slik at de på best mulig måte fanger opp spredning av partikler fra mudring.
Ekstern konsulent/firma med fagkompetanse skal være hovedansvarlig for overvåkingen og
utarbeide/kvalitetssikre overvåkingsprogrammet. Overvåkingsprogram skal oversendes
Statsforvalteren før mudring starter.
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5.4. Mudringsarbeidet skal stanses midlertidig dersom turbiditetsmålingen overskrider
referansemåling/referanseverdi med mer enn 12 NTU i mer enn 20 minutter. Mudringen
kan starte opp igjen når turbiditeten har stabilisert seg under referanseverdi, og når
årsaken med overveiende stor sannsynlighet er oppklart. Eventuelle avvik skal loggføres, se
vilkår 8.1, og dokumentasjon skal vedlegges i sluttrapport, se vilkår 8.2.
5.5. Tiltak for å unngå forsøpling skal gjennomføres fortløpende. Avfall som påtreffes i
strandlinja, eller oppstår underveis i anleggsarbeidet og som kan utsorteres, skal leveres til
godkjent avfallsmottak. Eventuell vaskeplass for skrot og avfall fra sjøbunnen skal
etableres slik at det ikke forurenser omgivelsene. Eventuelt plastavfall fra sprengstein
(ledninger, foringsrør etc.), skal samles opp fortløpende.
5.6. Funn av mulige eksplosiver/krigsetterlatenskaper i mudrefeltet skal håndteres i samråd
med politi eller Forsvaret. Funn av eventuelle kulturminner skal varsles omgående til
kulturminnemyndigheten i sjø, dvs. UiT Norges Arktiske Universitetsmuseum.

6. Utfylling i sjø over forurenset sediment og etablering av strandkantdeponi

6.1. Utfylling i sjø skal utføres kontrollert slik at det blir minst mulig oppvirvling og spredning av
forurenset sediment. Avbøtende tiltak skal benyttes ved utfylling i sjø, som f.eks. utfylling på
lavvann, bruk av siltgardin eller sandpute.
6.2. I utfyllingen i bukta ved eiendom 2/329 kan det etableres et strandkantdeponi for
deponering av forurensede muddermasser, jf. søknadsdokumenter 27. mai 2021.
Konstruksjonen av strandkantdeponiet skal skje slik at det blir minst mulig oppvirvling og
spredning av sediment. Forurensede muddermasser skal isoleres slik at det ikke lekker ut
miljøgifter på kort og lang sikt. Innfylling i deponiet skal ikke medføre forurensning til sjø.
Muddermasser kan leveres til godkjent avfallsmottak ved behov.
6.3. Strandkantdeponiet med forurensede masser skal avsluttes så snart som mulig etter at
mudring er utført. Det skal være kontroll på stabiliteten i deponiet. Overflatevann skal i
minst mulig grad trenge inn i deponiet etter avslutning. Tettingen på deponiet må ikke
skades, og eventuelle skader plikter operatøren snarest å utbedre.
6.4. Betongavfall fra riving av deler av Servicekaia og Dampskipskaia kan gjenbrukes i
utfyllingen/strandkantdeponiet ved eiendom 2/329, jf. vilkår 6.2. Betongavfall med forhøyet
sinkverdi (>200 mg/kg TS iht. avfallsforskriften § 14a-4) eller forhøyet seksverdig krom (> 8
mg/kg), kan utnyttes til utfyllingsformål øverst i fyllinga slik at det blir minst mulig kontakt
med sjøvann. Alternativt kan det leveres til godkjent avfallsmottak.
6.5. Konstruksjonen av strandkantdeponiet skal dokumenteres med foto som viser trinnvis
oppbygging (jf. vilkår 6.1-6.3) og avslutning med toppdekke. Bildene må ha en kort
beskrivelse og skal vedlegges i sluttrapport, jf. vilkår 8.2.
6.6. Dersom det benyttes sprengstein til utfylling, skal rester av skyteledninger og annet avfall
skal så langt mulig være utsortert før utfylling.
6.7. Innen 4 uker etter at strandkantdeponiet er ferdigstilt med toppdekke, skal det utføres
prøvetaking av organiske miljøgifter med passive prøvetakere plassert på deponifront etter
anbefaling fra kvalifisert fagperson/firma. Det skal plasseres ut to prøvestasjoner samt en
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kontrollstasjon i et nærliggende område som ikke påvirkes av eventuell forurensning fra
deponiet eller havneområdet for øvrig. Rapport med presentasjon av resultater skal
vedlegges i sluttrapport, jf. vilkår 8.2.

7. Støy

Virksomhetens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, pleieinstitusjoner,
fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner, barnehager og rekreasjonsområder skal ikke overskride
grenseverdier i tabell 1 under. Støy skal være målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved den
mest støyutsatte fasade. Støygrensene følger av Klima- og miljødepartementets retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging (T1442/2016), tabell 4.
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.
Tabell 1 Anbefalte basis støygrenser utendørs for bygg- og anleggsvirksomhet med varighet fra
sju uker til 6 måneder1. Alle grenser gjelder ekvivalent støynivå i dB, frittfeltsverdi og gjelder
utenfor rom med støyfølsomt bruksformål.
Bygningstype
Dag
Kveld
Natt
Søn(kl. 07-19)
(kl.19-23)
(kl. 23-07)
/helligdager
LpAekv12h
LpAekv4h
LpAekv8h
(kl. 07-23)
LpAeq16h
Boliger, fritidsboliger,
sykehus, pleieinstitusjoner
Skole, barnehage

62 dB(A)

57 dB(A)

45 dB(A)

60 dB(A)

57dB(A) i brukstid

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, vindstyrke og tidspunkt for mudring i sjø (daglig).
• Tidspunkt og mengde plast (skyteledninger, tennsatser o.l.) som samles opp.
• Funn av avfall, eksplosiver eller mulige kulturminner.
• Eventuell forhøyet partikkelspredning over grenseverdi med mulig årsak.
• Mengder fyllmasser som legges i strandkantdeponi (daglig)
• Eventuelle avvik.
8.2. Det skal lages en sluttrapport som skal oversendes til Statsforvalteren innen 8 uker etter
avsluttet arbeid. Sluttrapporten skal inneholde følgende:
- Beskrivelse og dokumentasjon på arbeidets utførelse. Oppgi hvilke avbøtende tiltak som ble brukt
for å redusere spredning av forurenset sjøbunn.
Støybestemmelsene skal justeres dersom anleggsperioden pågår utover 6 uker, jf. Retningslinjer for støy i
arealplanlegging (T-1442/2016, se tabell 5)
1
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- Redegjøre om tiltakene var i tråd med søknaden og tillatelsen. Eventuelle avvik/uhell av
forurensningsmessig art skal det redegjøres for.
- Mengden løsmasser/stein (m3) som totalt ble mudret.
- Kart over arealet som ble mudret.
- Kopi av loggføring fra arbeidet, jf. vilkår 8.1.
- Mengde oppsamlet plast som følge av tiltaket.
- Kvittering som viser hvor avfall ble levert.
- Dokumentere konstruksjon og avslutning av strandkantdeponiet, jf. vilkår 6.1- 6.5.
- Status for prøvetaking ved strandkantdeponi, jf. vilkår 6.7.

8.3. Tiltakshaver er ansvarlig for at resultater fra undersøkelser av sedimenter, vann og biota som

gjøres før og etter tiltak skal registreres i Vannmiljø innen 8 uker etter at anleggsarbeidene er avsluttet.
Vannmiljø er vannmyndighetenes fagsystem for registrering og analyse av tilstanden i vann:
http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
Data leveres på Vannmiljøs importformat, som finnes på www.vannmiljokoder.miljødirektoratet.no
Der finnes også oversikt over hvilken informasjon som skal registreres i henhold til Vannmiljøs
kodeverk.
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Vår dato:

Vår ref:

03.06.2021

2020/11032

Deres dato:

Deres ref:

Norconsult v/Liane
Båtsfjord havn KF
Postboks 74
9991 BÅTSFJORD

Saksbehandler, innvalgstelefon

Vigdis Johnsen, 78 95 03 72

Innvilget søknad om mudring og utfylling ved Servicekaia i Båtsfjord havn
Vi viser til deres søknad 20. november 2020, 11. januar 2021, 23. mars, 27. mai via Norconsult om
mudring og utfylling i sjø i forbindelse med utbedring av Servicekaia i Båtsfjord.
Vedtak:
Båtsfjord havn KF får tillatelse til mudring ved Servicekaia i Båtsfjord havn av inntil 13 500 m3
løsmasser/stein kommune. Tillatelsen omfatter også utfylling i sjø ved gnr. bnr. 2/329 over et
areal på inntil 2000 m2 for å etablere strandkantdeponi til deponering av forurensede
muddermasser samt utfylling og peling under nytt kaianlegg. Hjemmel for vedtaket er
forurensningsforskriftens kap. 22 om mudring og dumping i sjø og vassdrag § 22-6, og
forurensningsloven §§ 11, 16 og 32. Statsforvalteren tillater også gjenbruk av inntil 3700 m3
betongavfall ved eiendom 2/329 med hjemmel i avfallsforskriften § 14a-6. Vilkår for tillatelsen
og kart er lagt ved. Tillatelsen er gyldig i to år fra dags dato.
Båtsfjord havn KF ilegges et gebyr for saksbehandling på kroner 33 800,- (sats 7) etter
forurensningsforskriften § 36-3, jf. § 36-4.
Det kan klages på begge vedtak innen tre uker.

Tiltakshaver er ansvarlig for å innhente eventuelle tillatelser etter annet regelverk.

Innhold i søknaden

Båtsfjord havn KF har behov for å utbedre Servicekaia etter at mudring i farled like i nærheten har
medført ustabile grunnforhold og utrasing av masser. Servicekaia er en betongkai på peler i sjø, ca.
200 meter lang og 12 meter bred. Kaikonstruksjonen er skadet, har redusert lastekapasitet og det er
risiko for at konstruksjonen vil svikte ved ytterligere erosjon og utrasing. Eksisterende kai må delvis
rives og bygges opp på ny, og det er dermed behov for å mudre, grave, pele og fylle ut i sjø. Den nye
kaia vil bli litt større enn før, hovedsakelig mot nordøst. Graving/mudring og utfylling planlegges med
gravemaskin med lang stikke fra land. Utfylling i sjø og peling til ny kai omfatter et område på 4500 m2
og inntil 10 200 m3. Eksisterende erosjonssikring og annen stein som graves fram under kai vil
gjenbrukes i tillegg til masser fra pukkverk.

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

Side: 2/6

Det søkes samtidig om utfylling i sjø i bukta ved eiendom 2/329 over et areal på om lag 2000 m2 med
inntil 9000 m3 muddermasser. Norconsult har foreslått å konstruere et strandkantdeponi der
forurensede muddermasser og betongavfall kan gjenbrukes til utfyllingsformål. For å redusere
partikkelspredning forslås det å utføre utfylling på lavvann der det er mulig, og bruk av siltgardin som
barriere for spredning. Norconsult har også risikovurdert utfyllingsarbeidet, og de vurderte
miljørisikoen som liten og akseptabel.1
Miljøtilstand
Sjøbunnen under Servicekaia er kartlagt for miljøgifter/tungmetaller i fire overflateprøver (0-10 cm).2
Lengst sør langsetter hovedkaia ble det funnet TBT (tributyltinn) i sjøbunnen tilsvarende moderat
miljøtilstand (tilstandsklasse 3) og enkeltforbindelser av PAH (tjære-stoffer) tilsvarende moderat
(tilstandsklasse 3) og dårlig miljøtilstand (tilstandsklasse 4). Lenger nord langsetter hovedkaia ble
sjøbunnen karakterisert som ren (tilstandsklasse 1 og 2), og bunnen bar preg av å inneholde mye
stein og grus. Den nordligste delen av kaiområdet inneholdt enkeltforbindelser av PAH i
tilstandsklasse 3 og TBT i tilstandsklasse 4. Utfyllingsområdet i bukta inneholdt enkeltforbindelser av
PAH i tilstandsklasse 3 og 4, TBT i tilstandsklasse 4. I utfyllingsområdet ble det funnet sink i
tilstandsklasse 3 og kobber i tilstandsklasse 4, mens i de øvrige prøvene var innholdet av
tungmetaller lite - i tilstandsklasse 1 og 2.
Gjenbruk av betongavfall
Båtsfjord havn KF søker også om å gjenbruke inntil 3700 m3 betongavfall fra riving av deler av
Servicekaia og Dampskipskaia. I den forbindelse har Norconsult kartlagt innholdet av helse- og
miljøfarlige stoffer i kaianleggene og gjort miljørisikovurdering.3 Det ble tatt 5 prøver av betong fra
hver kai. En prøve fra Servicekaia inneholdt 480 mg/kg sink, og som overskrider grenseverdien på 200
mg/kg angitt i avfallsforskriftens kap. 14a-4. En prøve fra Dampskipskaia (8,5 mg/kg) overskrider
grenseverdien for seksverdig krom på 8 mg/kg. Det innebærer at betongavfallet ikke kan gjenbrukes
uten tillatelse etter avfallsforskriften § 14a.

Planstatus etter plan- og bygningsloven

Området ved Servicekaia er regulert til erverv, som omfatter industri-, service-, skips-, fiske- og
havbruksvirksomhet, i gjeldene kommunedelplan for Båtsfjord tettsted (planID: 20282004001).
Området i sjø berører reguleringsplan for Båtsfjord havn (planID: 20282014001).
Tiltakshaver har søkt om dispensasjon fra planbestemmelser for utfylling i sjø og utvidelse av
kaiområdet. Båtsfjord kommune orienterte 21. mai 2021 at de har fattet vedtak på opprinnelig
rammesøknad som innbefatter «liten utfylling» i bukta. Tiltakshaver har imidlertid søkt om endring
som innbefatter større utfylling i bukta. Denne søknaden ligger til behandling. For at prosjektet ikke
skal stoppe opp, ba kommunen om at Statsforvalteren fatter vedtak for søknad om graving i sjø,
samt gir midlertidig vedtak for «liten utfylling» i påvente av vedtak fra Båtsfjord kommune på
endring av rammesøknad. Statsforvalteren anser dette som et samtykke fra planmyndigheten, og at
et vedtak etter forurensningsloven vil være i samsvar med forurensningsloven § 11 fjerde ledd.

1

Norconsult-rapport 10.11.2020. Båtsfjord havn KF. Miljørisikovurdering. Utbedring av Servicekai Båtsfjord.
Oppdragsnr. 5187679, dokumentnr. RIM-01, versjon J02.
2 Norconsult-notat 16.03.2021. Båtsfjord havn KF. Miljøteknisk sedimentundersøkelse, Servicekaia. Oppdragsnr.
5187679, dokumentnr. RIM-03, versjon J01.
3 Norconsult-rapport 22.10.2020. Båtsfjord havn KF. Miljøsaneringsbeskrivelse Båtsfjord havn, betongkaier.
Oppdragsnr. 5187679, dokumentnr. MSB-1, versjon J02.
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Saksgang

Statsforvalteren behandler søknader i samsvar med forurensingsforskriften kapittel 36 om
behandling av tillatelser etter forurensingsloven. Søknader etter avfallsforskriften § 14a-6 kan
behandles innafor Statsforvalterens myndighetsområdet etter rundskriv T-3/12.
Søknaden ble sendt på høring 25. februar 2021 til sektormyndigheter og mulige berørte parter og
lagt ut på Statsforvalterens nettside. Statsforvalteren fikk fire høringsuttalelser. Fiskeridirektoratet
uttalte blant annet at det var ingen kystnære fiskeridata i eller i nærhet av planområdet, men at
Båtsfjorden er et lokalt viktig gytefelt for torsk. De hadde ingen merknader til søknaden, men
påpekte at marint miljø og ressursgrunnlag må ivaretas, og de ba om at det settes vilkår om
avbøtende tiltak for å redusere spredning av partikler. Kystverket, Troms og Finnmark
fylkeskommune og Tromsø museum hadde ingen merknader.

Statsforvalterens vurdering av søknaden
Fare for spredning av forurensning
Sjøbunnen som skal mudres under Servicekaia og utfyllingsområdet er over lang tid blitt forurenset.
Mudring og utfylling uten avbøtende tiltak vil derfor kunne medføre oppvirvling og fare for
spredning av forurenset sediment og partikler til omgivelsene. Statsforvalteren stiller derfor krav til
avbøtende tiltak i form av funksjonskrav. Vi legger vekt på at tiltakshaver skal bruke metoder som i
mest mulig reduserer faren for spredning av miljøgifter/forurenset sediment under anleggsarbeidet.
Statsforvalteren kjenner imidlertid ikke til at det er utført prøvetaking av sjøbunn i farled etter at
mudring ble avsluttet i 2018, men vi har grunn til å tro at sjøbunnen fremsto som ren etter den
omfattende mudringen. Ved mudring langsetter Servicekaia vil det være fare for spredning av
forurenset sediment til farleden like utenfor. For å kunne kontrollere og redusere faren for
spredning fra mudreområdet, stiller vi derfor krav til kontinuerlig overvåking av partikkelspredning
ved mudring av forurenset sediment.
Norconsults har videre beregnet de lokale strømforhold innerst i bukta som skal utfylles. Basert på
liknende erfaringer i Trondheim havn, vurderte de at siltgardin trolig kan egne seg som avbøtende
tiltak for å hindre spredning av forurenset sjøbunn under utfylling. Tiltakshaver må likevel vurdere
underveis hvordan utstyret fungerer og om det er behov for å redusere spredning ytterligere.
Dersom det skal brukes sprengstein til utfylling vil det utgjøre fare for spredning av plastrester fra
tennsystemet som brukes ved sprengning. For å hindre forsøpling av vannmassene og strandsonen,
stiller vi krav om at synlig plast skal samles opp forløpende.
Vurdering etter forurensningsloven § 32 om næringsavfall
Muddermasser anses som næringsavfall, jf. forurensningsloven (fl) §§ 27 første ledd og 27a annet
ledd. Næringsavfall skal som hovedregel leveres til godkjent avfallsmottak eller gjenvinnes, slik at det
enten opphører å være avfall, eller at det nyttiggjøres ved å erstatte materialer som ellers ville blitt
brukt, jf. FL § 32.
Statsforvalteren vurderer at muddermassene fra planlagt mudring vil opphøre å være avfall dersom
de nyttiggjøres til utfyllingsformål i nytt strandkantdeponi ved Servicekaia. Muddermassene vil da
erstatte løsmasser som ellers måtte anskaffes for å utvide virksomhetens industriområde, jf.
forurensningsloven § 27 annet ledd punkt 3. Deponiområdet vil bli registrert i Grunnforurensning.
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Betongprøvene fra Servicekaia og Damskipskaia viste at åtte av ti prøver lå innafor grenseverdiene i
avfallsforskriften § 14a-4. To av prøvene overskrider grenseverdier for sink og seksverdig krom i
avfallsforskriftens kap. 14a-4. Norconsult påpekte at overskridelsen av grenseverdien for seksverdig
krom er lav og mindre enn måleusikkerheten (+/- 3mg/kg) på prøven. Videre har Norconsult anslått
av betongmassene rundt de to forurensede prøvene vil utgjør om lag 750 m3 av totalt 3700 m3.
Statsforvalteren vurderer at fordelene ved å gjenbruke det lett forurensede betongavfallet i
strandkantdeponiet vil være større enn de miljømessige ulempene ved å kjøre det 10 mil til
nærmeste godkjente avfallsmottak. Den lett forurensede betongen kan dermed legges øverst i
strandkantdeponiet, slik som Norconsult foreslår, og gjenbrukes sammen med det øvrige
betongavfallet.
Konsekvenser av tiltaket for vannmiljø
Servicekaia ligger i vannforekomsten kalt Båtsfjorden-indre (VannforekomstID 0423020200-5-C).
Den økologiske tilstanden i vannforekomsten er klassifisert som moderat, mens kjemisk tilstand er
klassifisert som god.
Anleggsarbeidet kan føre til midlertidig oppvirvling av finstoff fra sjøbunnen i mudre- og
utfyllingsområdet. De avbøtende tiltakene som planlegges og kreves vil minimere faren for
spredning av forurensning, og kan kanskje bidra i riktig retning for å oppå miljømål for
vannforekomsten. Utfyllinger vil bidra til at forurenset sediment tildekkes, og miljøgifter tas ut av
sirkulasjon i et lite område av vannforekomsten, som hindrer videre spredning av forurensning til
vannmassene og vannforekomsten. Vi vurderer det som liten risiko for at miljøtilstanden i
vannforekomsten vil forringes av tiltakene, 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 og Artsdatabanken. NINA undersøkte
konsekvenser for fugleliv og bunndyr i forbindelse med farledsmudringene i Båtsfjord i 2013.4
Det er ikke registret sårbare naturtyper i tilknytning til mudrings- og utfyllingsområdet eller i
umiddelbar nærhet. Flere rødlistede fuglearter er registrer i eller i nærheten av tiltaksområdet, som
for eksempel ærfugl, tyvjo, havelle, teist, stellerand, krykkje og makrellterne. I Båtsfjorden er det
registrert gytefelt for torsk.
Anleggsarbeidet vil i noen uker kunne påvirke naturmangfold i mudre- og utfyllingsområdet og i
umiddelbar nærhet. Bunnfauna og –flora, som lever i strandlinja, vil begraves under fyllinga. Økt
turbiditet og nedslamming kan også føre til tetting og skade på filterapparat og gjeller hos eksempel
musling og skjell. Dersom de avbøtende tiltak fungerer etter hensikten er det lite sannsynlig at
mudring og utfylling vil påvirke gyteområdet for torsk. Støy og aktivitet fra anleggsarbeidet vil
imidlertid føre til at fisk og fugl sannsynligvis trekker seg midlertidig unna når anleggsarbeidet pågår.
Tiltakshaver plikter likevel 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
4
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naturmangfold med regional/nasjonal verdi, og nærmere vurderinger etter naturmangfoldloven §§
9-12 vurderes som ikke relevant i saken.

Konklusjon

Statsforvalteren vurderer at samfunnsnytten ved tiltakene i sjø i forbindelse med utbedring og
utbygging av Servicekaia i Båtsfjord havn er større enn de miljømessige ulempene. Det er
sannsynliggjort at tiltakene ikke vil medføre uakseptabel spredning av forurensning dersom
vilkårene i tillatelsen følges, eller vil føre til nevneverdige negative effekter på natur av særskilt verdi.
Frister
Tiltak

Frister

Punkt/vilkår i
vedlagte tillatelse

Internkontroll

Ved oppstart

4.1

Innsending av fremdriftsplan

Innen 3 uker etter at tillatelse er gitt

5.1

Innsending av overvåkingsplan

Før mudring starter

5.3

Prøvetaking ved deponifront

Innen 4 uker etter ferdigstilt
strandkantdeponi

6.7

Innsending av sluttrapport

Innen 8 uker etter at anleggsarbeidet
er utført

8.2

Registrering i Vannmiljø

Innen 8 uker

8.3

Vedtak om gebyr for saksbehandling

Gebyret ble varslet i brev 29. januar 2021 til Båtsfjord havn KF. Statsforvalteren fikk ingen
kommentarer til varselet. Arbeid med søknader etter forurensningsregelverket er gebyrpliktig etter
forurensningsforskriften kapittel 39 om gebyrer til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll
etter forurensningsloven, jf. § 39-1. Gebyret for behandling av søknaden fastsettes etter sats 7 med
bakgrunn i vår ressursbruk knyttet til behandling av søknaden jf. § 39-3.
Båtsfjord havn KF ilegges et gebyr på kr. 33 800. Vedtaket gis med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-4, jf. § 39-1. Faktura vil oversendes fra Miljødirektoratet.

Klagerett

Det kan klages på begge vedtak 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
Dokumentet er elektronisk godkjent
Vedlegg: tillatelse med vilkår og oversiktskart

Vigdis Johnsen
senioringeniør miljø
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