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Oversendelse av tillatelse til Prosjekt Lavutslippsferger i Tysfjord- Hamarøy
og Narvik
Vi viser til Statens vegvesen sin søknad datert 9.11.2020 om tillatelse til mudring, dumping og
utfylling i sjø i Tysfjorden, Narvik og Hamarøy kommune.

VEDTAK
Statsforvalteren i Nordland gir med dette Statens vegvesen tillatelse til tiltak i sjø ved Drag, Kjøpsvik og
Skarberget fergeleier i Narvik og Hamarøy kommune i forbindelse med tilrettelegging for lavutslippsferger
på riksvegfergesambandene E6 Bognes–Skarberget og rv. 827 Drag–Kjøpsvik i Tysfjorden. Tillatelsen med
vilkår følger vedlagt. Tillatelsen er gyldig fra dags dato til 18.6.2024.
Tillatelsen er gitt med hjemmel i lov av 13.3.1981 om vern mot forurensninger og om avfall
(forurensningsloven) § 11, jf. § 16 og i medhold av forskrift av 1.6.2004 om begrensning av forurensning
(forurensningsforskriften) § 22-6 dersom tiltaket eller deler av tiltaket utføres fra skip/lekter. Tillatelsen kan
ikke tas i bruk før det foreligger nødvendig tillatelse etter lov av 27.6.2008 om planlegging og
byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) og etter lov av 21.6.2019 om havner og farvann (havne- og
farvannsloven).
Tiltaket er plassert i gebyrsats 5, jf. forurensningsforskriften kapittel 39 om innkreving av gebyrer til
statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter § 39-4. Dette betyr at Statens vegvesen skal betale et
gebyr på kr 67.600,- til statskassen.

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 ellers 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. 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.

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

Postadresse:
Postboks 1405,
8002 Bodø

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens vei 11,
8003 Bodø

Telefon: 75 53 15 00
www.statsforvalteren.no/no
Org.nr. 974 764 687
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BAKGRUNN

Statens vegvesen har søkt Statsforvalteren om tillatelse til tiltak i sjø i forbindelse med tilrettelegging
for lavutslippsferger på riksvegfergesambandene E6 Bognes–Skarberget og rv. 827 Drag–Kjøpsvik i
Tysfjorden. Det planlegges oppstart av tiltakene i juli 2021 med en varighet på 2-3 år for hele
prosjektet. Hamarøy kommunestyre vedtok i møte 16.12.2020 detaljreguleringsplan for E6 Bognes
og for rv. 827 Drag fergeleier. Narvik kommunestyre vedtok i møte 17.12.2020 detaljreguleringsplan
for E6 Skarberget fergeleie og for rv. Kjøpsvik fergeleie. Statsforvalteren anser at tiltakene er i tråd
med planene for områdene.

Beskrivelse av tiltakene

Ved Kjøpsvik fergeleie (Fig. 1) er det søkt om å fylle ut ca. 3370 m3 sprengstein i sjø over et areal på
ca. 4500 m2 (motfylling). I tillegg skal det fylles ut ca. 1500 m3 ved rampen. Massene skal legges under
høyeste astronomiske tidevann (HAT). Det planlegges også etablering av en fergekai (pælekai) ut fra
eksisterende fergeleie i sørlig retning.
Ved fergeleiet på Drag (Fig. 2) er det planlagt å fylle ut 1240 m3 sprengstein i sjø over et areal på ca.
1900 m2, hvor 620 m3 skal fylles ut ved båthavna og 620 m3 ved rampen. Massene skal legges under
høyeste astronomiske tidevann (HAT). I tillegg er det planlagt å forlenge fenderveggen til fergekaien
ved pæling.
Ved fergeleiet på Skarberget (Fig. 3) skal det totalt fylles ut ca. 700 m3 sprengstein i sjø over et areal
på ca. 1500 m2, hvorav ca. 500 ved båthavna og ca. 200 i bukta ved rampen. Det skal også sprenges
bort berg på neset for å utdype tilkomsten til fergen. Dette tilsvarer ca. 13.000 m3 løse steinmasser
som skal dumpes under kote -10 (LAT) hvor det ikke skal være til hinder for ferge-/båttrafikken (Fig.
4). Det opplyses i søknaden at entreprenør skal dokumentere hvor steinmassene er dumpet og
levere grunnlag for oppdatering av sjøkart.
Sprengning av stein/berg under vann og flytting av disse massene er definert som mudring.
Mudremasser er per definisjon næringsavfall og skal i utgangspunktet fraktes til godkjent
avfallsanlegg. Når det gjelder dumping av mudremasser i sjø, omfattes dette av kapittel 22 i
forurensningsforskriften, med Statsforvalteren som myndighet.
Utfyllingene i alle tre tiltaksområdene skal gjennomføres med gravemaskin fra land, mens
sprengning/ mudring og dumping planlegges gjennomført fra lekter med grabb.

Side: 3/12

Figur 1. Oversikt over planlagt tiltak i sjø ved fergeleiet på Kjøpsvik (kilde: Statens vegvesen). Bildet er hentet fra
søknaden.

Figur 2. Oversikt over planlagte tiltak i sjø ved fergeleiet på Drag (kilde: Statens vegvesen). Bildet er hentet fra
søknaden.
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Figur 3. Oversikt over planlagte tiltak i sjø ved fergeleiet på Skarberget (kilde: Statens vegvesen). Bildet er
hentet fra søknaden.

Figur 4. Oversikt over dumpeområdet (her kalt for deponi) ved fergeleiet på Skarberget (kilde: Statens
vegvesen). Bildet er hentet fra søknaden.
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Forurensningstilstand i tiltaksområdet

Det er utført sedimentundersøkelser (0-10 cm) ved Kjøpsvik, Drag og Skarberget fergeleier (Fig.5).
Resultatene fra 2019 viser at sjøbunnen ved Kjøpsvik og Drag er til dels svært forurenset. Ved
Kjøpsvik er det påvist forurensning av TBT, kobber og PAH-forbindelsene naftalen og antracen fra
tilstandsklasse III (moderat miljøtilstand) til tilstandsklasse V (svært dårlig miljøtilstand). Ved Drag ble
det påvist forurensning av PAH-forbindelser i tilstandsklasse III til IV (moderat til dårlig miljøtilstand).
For de øvrige analyserte miljøgiftene ble det her ikke påvist konsentrasjoner over tilstandsklasse II
(god miljøtilstand). På Skarberget ble det påvist forurensning av PAH-forbindelser eller TBT i
tilstandsklasse III (moderat miljøtilstand) i stasjonene nærmest fergeleiet og småbåthavnen. Det ble
ikke påvist konsentrasjoner av miljøgifter over tilstandsklasse II (god miljøtilstand) i stasjonene lengst
ut.
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Drag

Skarberget - ved fergeleie

Kjøpsvik

Skarberget - utenfor havneområde

Figur 5. Oversikt over stasjoner der det ble tatt sedimentprøver ved fergeleiene på Drag, Kjøpsvik og Skarberget
(to bilder som viser prøvestasjoner fra hhv. indre og ytre del av tiltaksområdet). Stasjonene er vist som svarte
prikker med tilhørende stasjonsnavn. Illustrasjonene er hentet fra søknaden.
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HØRING

Søknaden ble lagt ut på høring på Statsforvalterens nettside i to runder fra 3.2.2020 til 9.3.2021 og
fra 8.4.2021 til 25.4.2021 på grunn av manglende kunngjøring i avis i første runde. Søknaden ble
kunngjort i avisene AN, Fremover og Nord-Salten i uke 14, 2021, samt på Narvik og Hamarøy
kommunes nettsider. Søknaden har i tillegg blitt sendt ut til faste høringsparter. Vi mottok følgende
uttalelse: Følgende uttalelser til prosjektet har kommet inn (noe forkortet):
Fiskeridirektoratet:
Flere av de registrerte områdene hvor vi har registrert viktige fiskeriinteresser ligger relativt nært opp til de
tre tiltaksområdene som søknaden omhandler. Havforskningsinstituttets (HI) registrering av gytefelt for
torsk er relativt mye større enn det Fiskeridirektoratet region Nordland har registrert som gyteområde.
Dette har sin årsak i at HI benytter eggtrekk, strømhastighet m.v. for å beregne retensjon av egg i
tilknytning til et bestemt avgrenset område. Fiskeridirektoratets avgrensing av et gyteområde er basert på
intervjudata der observasjoner av fisk med rennende rogn/ melke daner grunnlaget for områdets
størrelse. I det aktuelle området er det registrert gyteområder for flere forskjellige fiskearter, men primært
er det snakk om torsk, hyse og sei. Oppvekst og beiteområder er ofte sammenfallende med gyteområder,
men også andre områder, som ikke er registrert som gyteområder, er registrert som oppvekst/beiteområde. Reketrålfeltene ligger relativt langt fra tiltaksområdene, men vi mener at dybdeforholdene, i
kombinasjon med at det er trange fjordarmer, medfører en økt sannsynlighet for at finpartikulært
materiale fra mudring, sprenging og utfylling av masser vil kunne nå disse områdene og dermed gjøre
skade på både bestand og bunnen som habitat. For øvrig er det registrert en rekke låssettingsområder
både på øst- og vestsiden av Tysfjorden. Disse er sannsynligvis ikke i bruk i samme grad som rundt
årtusenskiftet da det foregikk et årvisst meget stort sildefiske inne i Vestfjorden med konsentrasjon i hhv.
Tysfjorden og Ofotfjorden. Fiskeridirektoratet region Nordland anmoder om at det iverksettes avbøtende
tiltak for i størst mulig grad å forhindre spredning av finpartikulært materiale utenfor tiltaksområdene.
Bestanden av kysttorsk er lav og tiltak som har vært gjort gjennom mange år har ikke hatt ønsket/ synlig
effekt i forhold til gjenoppbygging av denne bestanden. Vi vil også gjøre oppmerksom på at det er etablert
en del oppdrett i Tysfjorden og at innehaverne av disse anleggene bør varsles i god tid før tiltak som
sprenging m.v. blir igangsatt. Ut over ovennevnte har ikke Fiskeridirektoratet region Nordland merknader
til søknaden(e).
Nordland Fylkes Fiskarlag:
Så vidt Nordland Fylkes Fiskarlag kjenner til vil ikke søknaden komme i konflikt med utøvelsen av fiske i
område. Det er kartlagt både gyteområde for torsk og sei (av Fiskeridirektoratet) og gytefelt for torsk (av
Havforskningsinstituttet) ved tiltaksområde på Drag. Fergeleiet ved Skarberget ligger også i område med
kartlagt gytefelt torsk. Her er det også kartlagt fiskeplass med passive redskap etter torsk og sei. Registrerte
fiskeriinteresser i nærheten av tiltaksområdene finnes på Fiskeridirektoratets kartverktøy. Vi ber om at det
tas hensyn til registrerte fiskeriinteresser når søknaden behandles ved at det stilles vilkår som minimerer
spredning av små partikler som kan være skadelig eller giftige for marine organismer i ulike livsstadier.
Videre bør ikke tiltaket gjennomføres i gyteperioden på våren (februar‐mai).

LOVGRUNNLAG

Mudring og dumping av masser i sjø er regulert med hjemmel i forurensningsloven § 11, og i
medhold av forurensningsforskriften kapittel 22. Forurensningsforskriften § 22-3 og 22-4 fastsetter
et generelt forbud mot mudring og dumping i sjø fra skip/lekter. Etter søknad kan det imidlertid gis
tillatelse til slike aktiviteter i medhold av forurensningsforskriften § 22-6. Overskuddsmasser fra
mudring er å anse som næringsavfall, jf. forurensingsloven § 27 a. Det følger av forurensningsloven §
32 første ledd at den som produserer næringsavfall skal sørge for at avfallet blir brakt til lovlig
avfallsanlegg eller gjennomgår gjenvinning. Dette gjelder ikke om det gis tillatelse til å dumpe
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massene i sjøen. Statsforvalteren er myndighet for å vurdere dette. Utfylling av masser i sjø fra land
er regulert med hjemmel i forurensningsloven § 11.
Forurensningsloven
Når forurensningsmyndighetene avgjør om tillatelse skal gis, skal det legges vekt på
forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med fordeler og ulemper tiltaket ellers vil
medføre, jf. forurensningsloven § 11, femte ledd. I henhold til Klima- og miljødepartementets
oppfatning skal det foretas en helhetlig vurdering der både forurensningshensyn, generelle
miljøhensyn og alminnelige samfunnsmessige hensyn tas med i betraktningen. Hver enkelt søknad
vurderes individuelt og Statsforvalteren vurderer etter skjønn i hver enkelt sak om det omsøkte
inngrepet kan aksepteres på vilkår.
Vannforskriften
Søknader om tillatelse til utfylling av masser i sjø og vassdrag skal også vurderes etter forskrift av
15.12.2006 om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften). Vannforskriftens bestemmelser gir
visse rammer for Statsforvalteren 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 tilstandsklassene «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.
Naturmangfoldloven
I tillegg skal tiltaket vurderes i henhold til lov av 19.6.2009 om forvaltning av naturens mangfold
(naturmangfoldloven). I § 7 står det at prinsippene om offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 skal
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 Statsforvalteren gir tillatelse etter forurensningsloven § 11, må
beslutningen også vurderes etter de retningslinjene som gis i naturmangfoldloven.

STATSFORVALTERENS VURDERINGER
Innhold i utfyllingsmasser
Det planlegges å bruke sprengstein til utfyllingene, noe som vil medføre utslipp av plast fra blant
annet fôringsrør og skyteledninger, nitrogenforbindelser fra udetonert sprengstoff, samt rester av
olje o.l. I tillegg vil det være store mengder finstoff (skarpe partikler) fra selve steinen.
Partikkelspredning
Partikkelspredning fra sprengstein vil kunne føre til nedslamming i vannforekomsten. Finstoffet fra
sprengsteinen består av skarpe mineralske partikler som kan skade gjeller hos fisk og virvelløse dyr,
samt kunne påvirke filtrerende bunndyr negativt.
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Plast
Marin plastforsøpling har blitt et stort problem, og over tid vil plast som slippes ut brytes opp i små
biter til den kan karakteriseres som mikroplast. Større plastfragmenter kan spises av dyr og hindre
videre næringsopptak, mens mikroplast kan tas opp i f.eks. plankton og akkumuleres i
næringskjeden. I tillegg er det stor bindingskraft mellom miljøgifter og plast, slik at opphopning av
plastfragmenter også fører til økt opphopning av miljøgifter.
Nitrogenforbindelser
Nitrogen er gjerne en begrensende faktor for primærproduksjon i sjø. Tilførsel av
nitrogenforbindelser kan medføre eutrofiering i marine vannforekomster og påfølgende
oksygensvikt ved nedbryting av produsert plantemateriale.
Vannforekomsten
Lokaliteten ligger i vannforekomsten Tysfjorden som er klassifisert som beskyttet kyst/fjord og har
ID-nr. 0364020100-6-C i Vann-Nett. Den økologiske tilstanden er definert som moderat, mens den
kjemiske tilstanden er definert som dårlig blant annet på grunn av utslipp fra industri i området.
Avbøtende miljøtiltak ved utfylling
Det har blitt utført sedimentundersøkelser i tiltaksområdene som viser at sjøbunnen til dels er svært
forurenset ved Drag og Kjøpsvik fergeleier, moderat forurenset ved Skarberget. Det forventes at det
vil bli spredning av partikler ved en utfylling, både fra utfyllingsmassene og fra sedimentene det
fylles ut over. Både forurensede og «rene» partikler fra en utfylling kan gjøre skade på det marine
miljøet i form av nedslamming av filtrerende organismer og skarpe partikler fra sprengstein kan
påvirke gjellene hos fisk. Utfyllingen skal derfor foregå på en mest mulig skånsom måte, og
transport, utlegging og annen håndtering av masser skal gjøres på en måte som minimerer
spredning av partikler. Vi setter som vilkår at sjøbunnen i tiltaksområdene skal dekkes til med en
sandpute før utfyllingen igangsettes. Sandputen og det første laget med sprengstein skal legges ut
på lavvann for ytterligere å begrense partikkelspredningen.
Utfyllingsmassene skal inneholde minst mulig plast, og utfyllingen skal ikke medføre nevneverdig
forsøpling av plast som spres i eller ut av tiltaksområdet. Statsforvalteren anbefaler på generelt
grunnlag at det bør brukes elektroniske tennsystemer ved sprengning av stein som skal brukes i
utfyllinger. Dette fordi plastforbruket vil kunne reduseres med opptil 30 prosent i forhold til ikkeelektroniske tennsystem (nonel). De elektroniske ledningene synker og vil i stor grad bli liggende
inne i fyllingene eller på bunnen rett utenfor. Vi setter derfor som vilkår at steinmassene som skal
brukes i utfyllingene i dette tiltaket skal være sprengt med elektroniske tennsystemer. Det vil i tillegg
settes vilkår om at plast fra sprengningsarbeidet skal samles opp så langt som mulig både underveis
og i etterkant av tiltaket. Det er oppgitt et generelt anslag over mengde plast (g/m3) i sprengstein i
søknaden. Vi setter som vilkår at det reelle anslaget skal ettersendes sammen med rapporten som
skal sendes senest 6 uker etter avsluttet tiltak.
Nitrogenforbindelsene i utfyllingsmassene vil kunne gi en kortvarig og lokal effekt, men ettersom
dette er relativt små tiltak hver for seg, samt at slike forbindelser er lettløselige forventer vi ikke
nevneverdig eutrofiering. Det vil kunne bli noe nedslamming som følge av partikkelspredning fra
anleggsarbeidet.
Avbøtende miljøtiltak ved sprengning
Sprengningen av berget på neset ved Langosen skal ikke medføre nevneverdig forsøpling av plast
som spres i eller ut av tiltaksområdet. Vi setter som vilkår at det skal sprenges med elektroniske
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tennsystemer. Det er kun oppgitt et generelt anslag over mengde plast (g/m3) i søknaden. Det blir
derfor satt vilkår om at det reelle anslaget skal ettersendes så snart som mulig, og senest sammen
med rapporten som skal sendes 6 uker etter avsluttet tiltak. Flere avbøtende miljøtiltak ved
sprengning er omtalt under Naturverdier og i det vedlagte vilkårssettet.
Det ovenstående, i tillegg til at tiltakene hver for seg er relativt små, gjør at det omsøkte tiltaket etter
Statsforvalterens vurdering ikke vil føre til nevneverdig forringelse av økologisk og kjemisk tilstand i
vannforekomsten Tysfjorden.
Naturverdier
Statsforvalteren har gått gjennom kunnskapsbasene Naturbase1, Fiskeridirektoratets kartbase2 og
Lakseregisteret3 for å undersøke hvilke naturverdier som er registrert i og ved de tre
tiltaksområdene.
Drag
Det er registrert et lokalt viktig gytefelt for torsk i store deler av Tysfjorden (Bjerkenes – Seljeneset),
inkludert i tiltaksområdet ved Drag. Fiskeridirektoratet har også kartlagt gytefelt for sei i samme
område. Gyteperioden for begge artene er fra februar til april. Det planlegges to mindre utfyllinger
ved dette fergeleiet som til sammen skal dekke ca. 1900 m2 sjøbunn ved bruk av ca. 1200 m3
sprengsteinsmasser. Vi setter vilkår om at utfyllingen skal gjøres utenom gyteperioden for torsk (og
sei) som er fra februar til april. Ut over dette viser vi til de generelle vilkårene for utfyllinger som står
omtalt på side 9 og i det vedlagte vilkårssettet. Det planlegges i tillegg å forlenge fenderveggen til
fergekaien ved pæling. Dette er en form for impulsstøy med høy energi som kan gi fysiske skader og
stressreaksjoner hos dyr. Vi setter derfor også vilkår om at pælingen skal utføres utenom gytetiden
for torsk.
Skarberget
Ved Skarberget skal det sprenges bort berg tilsvarende 13.000 m3 løse steinmasser på neset ved
Langosen (Fig. 3) for å utdype tilkomsten til fergen. Sprengning er en kilde til undervannsstøy og
trykkbølger. Dette er en form for impulsstøy med høy energi som kan gi fysiske skader og
stressreaksjoner hos dyr. Støyreduserende tiltak bør vurderes under planlegging av tiltak i
sedimenter. Dette er i tråd med føre-var prinsippet i naturmangfoldloven § 9. Det er registrert et
lokalt viktig gytefelt for torsk i tiltaksområdet ved Skarberget (Bremnes–Skrovkjosen). Gytetiden for
torsk foregår i perioden februar-april. Vi vil derfor sette vilkår om at all sprengning under vann skal
foregå utenom denne perioden. Sprengningen vil også medføre produksjon av finstoff og skarpe
partikler som kan være skadelige for gjellene hos fisk og filtrerende bunndyr, og som kan føre til
nedslamming av bunnlevende organismer. I tillegg vil plast fra tennsystemene spres i sjøen. Når de
sprengte massene tas opp (mudres) og deretter dumpes et annet sted i sjøen vil partikler/plast
virvles opp og spres ytterligere. Ved dumping av stein vil sjøbunnen i dumpeområdet dekkes over og
ødelegge eller forstyrre dyre- og plantelivet der. Dumpingen skal foregå på en mest mulig skånsom
måte, og transport, utlegging og annen håndtering av masser skal gjøres på en måte som minimerer
spredning av partikler. Tiltakshaver er selv ansvarlig for at området det skal dumpes i vil ha
tilstrekkelig dybde etter endt dumping, slik at det ikke fører til ulemper for skipstrafikken.
Ved Skarberget er det også registrert et viktig skjellsandområde ca. 1 km nordvest fra tiltaksområdet
i tillegg til registreringer av fuglearter av særlig stor forvaltningsinteresse. Vi anser ikke at
https://kart.naturbase.no/
https://portal.fiskeridir.no/portal/apps/webappviewer/index.html?id=ea6c536f760548fe9f56e6edcc4825d8
3 https://lakseregisteret.fylkesmannen.no/
1
2
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sprengningen vil påvirke skjellsandområdet i nevneverdig grad. Vi setter derimot vilkår om at
tiltakshaver er ansvarlig for å sjekke at det ikke er grupper av dyr i nærheten før støyaktiviteten
begynner, f.eks. flokker av fugl, marine pattedyr eller fiskestimer. I tillegg skal det gjennomføres en
mindre varselsprengning, slik at dyr i nærheten har mulighet til å rømme unna før sprengningen
begynner.
Ved fergeleiet skal det også fylles ut ca. 700 m3 sprengstein i sjø over et areal på ca. 1500 m2, hvorav
ca. 500 m3 er ved båthavna og ca. 200 m3 i bukta ved rampen. Vi setter vilkår om at utfyllingene skal
gjøres utenom gyteperioden for torsk som er fra februar til april. Ut over dette viser vi til de
generelle vilkårene for utfyllinger som står omtalt under Avbøtende miljøtiltak ved utfylling på side 9
og i det vedlagte vilkårssettet.
Kjøpsvik
Her planlegges det å fylle ut ca. 3400 m3 sprengstein i sjø over et areal på ca. 4500 m2. I tillegg
planlegges det etablering av en fergekai (pælekai) ut fra eksisterende fergeleie i sørlig retning. I
Miljødirektoratets Naturbase er det ikke registrert vernede eller viktige naturtyper i eller ved
tiltaksområdet i Kjøpsvik. Vi setter derfor ikke vilkår ut over de generelle som gjelder for utfyllingen
for denne delen av tiltaket.

KONKLUSJON

Statsforvalteren i Nordland tillater utfylling av sprengsteinsmasser og pæling i sjø ved Kjøpsvik (Narvik
kommune) og Drag (Hamarøy kommune), samt sprengning/mudring, dumping og utfylling ved Skarberget
(Narvik kommune), som omsøkt. På bakgrunn av vilkårene som er satt i tillatelsen, samt at tiltakene
enkeltvis er av relativt begrenset omfang og varighet, mener Statsforvalteren at tiltaket ikke vil medføre
nevneverdig forurensning eller uakseptabel forringelse av den økologiske funksjonen i området.

ORIENTERING

Før gjennomføring av tiltaket skal Statens vegvesen, som tiltakshaver, informere de som blir direkte
berørt av tiltaket.

FRIST

Tillatelsen er gyldig fram til 18.06.2024.

SAKSBEHANDLINGSGEBYR

For Statsforvalteren i Nordland sin behandling av søknad om tiltak i sjø i Tysfjorden i Narvik og
Hamarøy kommune, skal Statens vegvesen betale et gebyr på 67.600,- 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 ettersendes fra Miljødirektoratet.

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 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 når underretningen om avgjørelsen kommer fram til vedkommende
part. En eventuell klage skal angi vedtaket som det klages over og endringene som ønskes. Klagen
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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

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Trond Aalstad
Narvik kommune
Postboks 64
8501
Hamarøy kommune Marie Hamsuns vei 3 8294

NARVIK
Hamarøy

Tillatelse til mudring, dumping og utfylling
Drag, Kjøpsvik og Skarberget
Narvik/ Hamarøy
Statens vegvesen

Tillatelsen er gitt i medhold av lov av 13.3.1981 om vern mot forurensninger og om avfall
(forurensningsloven), § 11, jf. § 16, og i samsvar med forskrift av 1.6.2004 om begrensning av
forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 22 om mudring og dumping i sjø og vassdrag.
Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad datert 9.11.2020 med underliggende
dokumenter og 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
21.6.2019 om havner og farvann (havne- og farvannsloven). Vi forutsetter at eventuelle
privatrettslige forhold er avklart før arbeid igangsettes.
Endringer i utførelsen av tiltaket underveis som strider med opplysninger gitt i søknad, må
snarest mulig avklares med Statsforvalteren i Nordland.
Statsforvalteren har vedtatt et gebyr på kr. 67 600,- for saksbehandlingen, jf.
forurensningsforskriften § 39-4.

Tillatelsen gitt: 18.06.2021

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

Tillatelsen opphører: 18.06.2024

Trine Moland
seniorrådgiver
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Krav til gjennomføring av tiltak
1. Tillatelsen omfatter følgende

Arbeidet ved Kjøpsvik fergeleie innebærer utfylling av ca. 3370 m3 sprengstein i sjø over et areal på
ca. 4500 m2, i tillegg til etablering av en fergekai (pelekai) ut fra eksisterende fergeleie. Ved Drag
fergeleie skal det fylles ut 1240 m3 sprengstein i sjø over et areal på ca. 1900 m2. I tillegg er det
planlagt å forlenge fenderveggen til fergekaien ved peling. Ved fergeleiet på Skarberget skal det
fylles ut ca. 700 m3 sprengstein i sjø over et areal på ca. 1500 m2. Det skal også sprenges bort berg
på neset for å utdype tilkomsten til fergen. Dette tilsvarer ca. 13000 m3 løse steinmasser som skal
dumpes i sjøen. Se oversendelsesbrev for kartfesting av tiltaksområdene.

2. Generelle vilkår

2.1 Det forutsettes at tiltaket gjennomføres som angitt i søknaden datert 9.11.2020, 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 Statsforvalteren skal varsles når arbeidene starter. Tillatelsen kan ikke tas i bruk før vi har
mottatt dette.
2.3 Forurensningsmyndigheten eller den de bemyndiger, skal til enhver tid ha adgang til området for
inspeksjon.
2.4 Statsforvalteren kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen, sette nye vilkår, og om
nødvendig trekke tillatelsen tilbake, dersom premissene i forurensningsloven § 18 er tilstede.
Statsforvalteren 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
Tromsø museum kontaktes.
2.6 Brudd på kravene i pålegget skal umiddelbart varsles til Statsforvalteren 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 Om det oppbevares miljøskadelige stoffer eller farlig avfall innenfor tiltaksområdet skal dette
holdes avsperret og ikke være tilgjengelig for allmennheten.

3. Internkontroll, beredskap og varsling

3.1 Tiltakshaver skal uten opphold varsle Statsforvalteren 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).
Internkontrollen skal bl.a. sikre og dokumentere at virksomheten overholder krav i denne
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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. Avfall som dukker opp under anleggsarbeidet skal leveres til lovlig avfallsmottak.

5. Sprengning/mudring, dumping og utfylling

5.1 Tiltaket skal kun gjennomføres i områdene som framgår av kartvedlegg til søknaden.
5.2 Opptak, transport og annen håndtering av masser skal gjøres på en måte som minimerer
spredning av partikler. Metode skal vurderes ut fra massenes beskaffenhet, og
skal også vurderes underveis i arbeidet. Kriterier for bytte av metode skal beskrives i
internkontrollen. Eventuelt søl skal loggføres.
5.3 Tiltaket skal utføres under rolige vind- og bølgeforhold.
5.4 Mengder og tidspunkt for sprengning/mudring, dumping og utfylling skal registreres. Oversikten
skal være tilgjengelig for forurensningsmyndigheten ved en eventuell kontroll.

6. Avbøtende miljøtiltak ved utfylling i sjø

6.1 Utfyllingen skal gjøres utenom gyteperioden for torsk som er fra februar til april.
Vilkåret gjelder kun Skarberget og Drag.
6.2 Før selve utfyllingen iverksettes skal det legges ut 0,3-0,5 m rene sandmasser (sandpute) over
utfyllingsarealet. Tildekkingsmassene må være dokumentert rene og av en beskaffenhet som
gjør dem egnet til å forhindre oppvirvling og spredning av forurenset sediment når
utfyllingsmassene legges ut.
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6.3 Sandputen og det første laget med sprengstein skal legges ut på lavvann for ytterligere å
begrense partikkelspredningen.
6.4 Utfyllingsmassene skal være sprengt med elektroniske tennsystemer (ledninger som
synker). Foringsrør brukt som hullmarkering skal tas ut før sprengning og gjenbrukes eller
avfallshåndteres.
6.5 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. Tiltakshaver er ansvarlig for avfall som kommer fra
anleggsområdet også etter at tiltaket er gjennomført.
6.6 Det reelle anslaget over mengde plast i utfyllingsmassene (g/m3) skal ettersendes
sammen med rapporten som skal sendes senest 6 uker etter avsluttet tiltak (se vilkår 8).

7. Avbøtende miljøtiltak ved sprengning og pæling i sjø

7.1 Sprengning og pæling under vann skal gjennomføres utenom gytetiden for torsk som er i
februar-april. Vilkåret gjelder kun Skarberget og Drag.
7.2 Før sprengning skal man sjekke at det ikke er grupper av dyr i nærheten, f.eks. flokker
av fugl, marine pattedyr eller fiskestimer. Det skal gjennomføres en mindre varselsprengning, slik
at dyr i nærheten har mulighet til å rømme unna før støyaktiviteten begynner.
7.3 Berg under vann skal sprenges med elektroniske tennsystemer (ledninger som synker).
7.4 Anslag over mengde plast i sprengnings/dumpemassene (g/m3) skal ettersendes
sammen med rapporten som skal sendes senest 6 uker etter avsluttet tiltak.
7.5 Det skal gjennomføres opprydding av plast og annet avfall underveis og i etterkant av
sprengningen/ dumpingen for å plukke opp ev. plast som har drevet/blåst bort under
anleggsperioden. Tiltakshaver er ansvarlig for avfall som kommer fra anleggsområdet også etter
at tiltaket er gjennomført.

8. Rapportering

Tiltakshaver skal sende en sluttrapport til Statsforvalteren innen seks uker etter at tiltaket er
gjennomført. Rapporten (vedlagt) skal inneholde:
 Beskrivelse av tiltaket og utført arbeid, inkludert informasjon om tidspunkt, volum
mudrede/utfylte masser, kart og koordinater samt anvendt utstyr
 Mengde plast (g/m3) i sprengnings- og utfyllingsmassene
 Beskrivelse av avbøtende tiltak som ble gjennomført for å hindre uheldig påvirkning på
omgivelsene
 Bildedokumentasjon
 Informasjon om eventuelle uforutsette hendelser, samt hvordan disse ble håndtert. Dersom
aktuelt skal det settes opp forslag til fremtidige avbøtende tiltak

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

