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Forenklet tillatelse til mudring - Viksjøen havn - Sømna
Vi viser til søknad fra Sømna kommune av 23.03.2021 om mudring i Viksjøen havn i Sømna
kommune og ettersendte tilleggsopplysninger til søknaden.

Vedtak
Statsforvalteren i Nordland gir Sømna kommune en forenklet tillatelse til mudring i Viksjøen havn i
Sømna kommune, samt tillatelse til mellomlagring og disponering av massene.
Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 11, jf. § 16 og i medhold av
forurensningsforskriften § 22-6
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.
Tillatelsen gis på følgende vilkår:
1.
2.
3.
4.

Sted for mudring skal være som omsøkt (se Fig. 1)
Sted for mellomlagring av masser skal være som omsøkt (se Fig. 1)
Mudringen skal utføres på en måte som minimerer spredning av partikler
Støv og lukt fra transportering og mellomlagring av mudringsmassene skal begrenses til et
minimum
5. Mudringsmassene skal nyttiggjøres til formålet beskrevet i søknaden. Mudringsmassene skal
leveres til lovlig avfallsanlegg dersom de ikke har blitt benyttet til formålet, eller det
foreligger en konkret plan for hvor og når de skal benyttes, innen 1 år etter de er tatt opp
6. Eventuelt avfall i tiltaksområdet skal tas opp og transporteres til lovlig avfallsanlegg
7. Sømna kommune skal rapportere gjennomført tiltak til Statsforvalteren senest 6 uker etter
at tiltaket er gjennomført (se vedlagt skjema)
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Bakgrunn
Beskrivelse av tiltaket
Tiltaket omfatter mudring av ca. 450 m3 løsmasser over et areal på ca. 250 m2 ved Viksjøen havn i
Sømna kommune. Sømna kommune ønsker å fjerne løsmasser slik at større skip kan legge til ved
kaianlegget. Mudringen skal utføres med gravemaskin fra land og med mudringsfartøy i sjø der
gravemaskinen ikke kommer til. Mudringen skal etter planen foregå over maksimalt 14 dager og
utføres i løpet av 2021-2022. Mudringsmassene skal lastes på traktor og transporteres til Viksjøen
industriområde ved havna der massene skal dekkes med grus og mellomlagres. Sømna kommune
planlegger å benytte mudringsmassene til vedlikehold av parkeringsplasser og veier i kommunen.
Området som skal mudres og området for mellomlagring av massene er vist i Figur 1.
Sømna kommune har i vedtak av 22.03.2021 gitt midlertidig dispensasjon fra reguleringsplanen i 5
år for mellomlagring av massene på industriområdet ved Viksjøen havn. Området som skal mudres
er regulert til kombinert småbåtanlegg og havneområde i sjø.

Figur 1 Oversiktsbilde Viksjøen havn. Området som skal mudres er markert med gul ring. Området der massene skal
mellomlagres er markert med blå ring. Bildet er hentet fra søknaden..

Forurensningssituasjon i tiltaksområdet
Det ble utført sedimentundersøkelser i indre del av Viksjøen havn i 2012 i forbindelse med mudring i
havna. Analysene viste bakgrunnsnivå for alle stoffene det ble testet for, med unntak av høy
konsentrasjon (tilstandsklasse IV Dårlig) av tributyltinn (TBT) i en av prøvene. Den høye
konsentrasjonen ble forklart med at prøven var tatt rett ved et oppsett for bunnsmøring av
småbåter. Området som det planlegges å mudre nå ligger utenfor området der det ble tatt prøver i
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2012. Ut fra sedimentundersøkelsene som ble utført i 2012, anser Statsforvalteren at det er liten
sannsynlighet for at massene som skal mudres nå er forurenset.

Forhåndsvarsling av søknaden
Vi har valgt å unnta denne saken fra forhåndsvarsel til allmenheten («høring»), jf.
forurensningsforskriften § 36-8. Vi anser at tiltaket vil være av mindre miljømessig betydning og
forhåndsvarsel kan unntas iht. forurensningsforskriften § 36-9 andre ledd bokstav b. Berørte
sektormyndigheter har fått tilsendt søknaden for uttalelse. Sømna kommune har varslet naboene i
forbindelse med behandlingen av søknaden om mudring og mellomlagring av massene etter planog bygningsloven.
Fiskeridirektoratet region Nordland råder i sin uttalelse til at mudringen primært bør skje på høsten
og tidlig vinter, fordi det marine livet i kystsonen ligger mest i ro i denne perioden. De forutsetter at
det tas hensyn til kartlagte fiskeri- og ressursområder, at avbøtende tiltak settes inn og at alle
arbeider utføres på en måte som er minst skadelig for miljøet. Nordland Fylkes Fiskarlag forutsetter
at det settes inn avbøtende tiltak som minimerer spredning av fine partikler som kan være skadelig
for marine organismer. De anbefaler at mudringen gjennomføres utenom gyteperioden for torsk og
hyse (mars-mai). Sametinget har ingen kulturminnefaglige merknader til søknaden. De anser det
som usannsynlig at det finnes ukjente, automatisk freda samiske kulturminner på stedet.
To naboer har uttalt seg om bekymring for støvplager i forbindelse med mellomlagringen av
mudringsmassene på havna.

Statsforvalterens vurderinger
Mudring i sjø er regulert med hjemmel i forurensningsloven § 11, og i medhold av
forurensningsforskriften kapittel 22. Forurensningsforskriften § 22-3 fastsetter et generelt forbud
mot mudring i sjø fra skip/lekter. Etter søknad kan det imidlertid gis tillatelse til slike aktiviteter i
medhold av forurensningsforskriften § 22-6.
Tiltaket det søkes om omfatter mudring av et forholdsvis lite volum antatt rene masser. Tiltaket
vurderes derfor til å ha liten miljømessig betydning. Tillatelsen er en såkalt forenklet tillatelse som
gis i saker der tiltaket er i kategorien lite tiltak og det er gjort en vurdering av at tiltaket er av mindre
miljømessig betydning. Vi har valgt å kreve søknadsbehandling i denne saken siden mudring fra skip
er forbudt uten tillatelse og vi ønsker å stille vilkår for mellomlagring og disponering av massene.
Vurdering etter vannforskriften
Søknader om tillatelse til mudring skal også vurderes etter vannvannforskriften. 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.
Tiltaksområdet ligger i vannforekomsten Sandvågen-Vikvågen (vannforekomstID: 0360011600-2-C),
klassifisert som kystvann i Vann-nett.no1. Vannforekomsten har god økologisk og udefinert kjemisk
tilstand. På bakgrunn av at tiltaket er av begrenset omfang og midlertidig karakter, og at massene
1

https://vann-nett.no
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anses for ikke å være forurenset, vurderer vi at det omsøkte tiltaket ikke vil føre til nevneverdig
forringelse av økologisk og kjemisk tilstand i vannforekomsten.
Vurdering etter naturmangfoldloven
I henhold til 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. Tiltaksområdet ligger i et lokalt viktig gytefelt for kysttorsk og et svært viktig
bløtbunnsområde i strandsonen, og i nærheten av et gytefelt for saltvannsfisk og en låssettingsplass
for sei og sild. Statsforvalteren vurderer at tiltaket ikke vil føre til nevneverdig skade på
naturmangfoldet i vannforekomsten som helhet. Ut fra kunnskapsgrunnlaget som foreligger, samt
tiltakets omfang og varighet, vurderer vi at tiltaket ikke vil medføre skade på naturmangfoldet som
strider med naturmangfoldloven.
Vurdering av mellomlagring og disponering av masser
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, dvs. at avfallet kommer til nytte ved å
erstatte materialer som eller ville blitt brukt. Statsforvalteren vurderer at det ikke er hensiktsmessig
at rene masser tar opp kapasitet på deponier og at tiltakshaver bør få anledning til å nyttiggjøre
massene til vedlikehold av kommunale veier og parkeringsplasser som beskrevet i søknaden.
Tiltakshaver har oppgitt at de vil vurdere hvilke veier og parkeringsplasser massene skal benyttes på
etter at mudringen er gjennomført. Sømna kommune har gitt midlertidig dispensasjon fra formålet i
reguleringsplanen til mellomlagring av mudringsmassene i 5 år. Statsforvalteren vurderer at
tiltakshaver innen 1 år etter at massene er tatt opp bør ha benyttet massene til formålet beskrevet i
søknaden, eller som minimum ha utarbeidet en konkret plan for hvor og når massene skal benyttes.
Vi stiller vilkår om at mudringsmassene skal leveres til lovlig avfallsanlegg dersom de ikke har blitt
benyttet til formålet, eller det foreligger en konkret plan for hvor og når de skal benyttes, innen 1 år
etter de har blitt tatt opp.
Mellomlagringen av mudringsmassene skal ikke føre til nevneverdige plager eller ulemper for
naboer og miljø fra støv eller lukt. Vi stiller vilkår om at støv og lukt fra transportering og
mellomlagring av mudringsmassene skal begrenses til et minimum. Vi viser også til vedtak av
22.03.2021 fra Sømna kommune der det er stilt vilkår knyttet til mellomlagringen av
mudringsmassene.

Konklusjon
På bakgrunn av at tiltaket er av begrenset omfang og varighet, og at massene anses for ikke å være
forurenset, vurderer 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 som viser seg å medføre forurensningsmessige ulemper, vil
Statsforvalteren kunne endre sin vurdering.

Frist
Tillatelsen er gyldig fra dags dato fram til 16.08.2023.
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Saksbehandlingsgebyr
Sømna kommune skal betale et gebyr på kr 16 900,- for Statsforvalteren i Nordland sin behandling
av søknaden. Gebyret knyttet til behandlingen av søknaden er plassert i sats 7, jf.
forurensningsforskriften § 39-4. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes fra Miljødirektoratet.
Vedtaket om saksbehandlingsgebyr vil gjøres gjeldende om 2 uker fra dags dato. Dere kan innen 2
uker gi oss en tilbakemelding dersom dere har kommentarer til valget 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. 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
Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:
1 Rapporteringsskjema MDU 2021

Jorunn Aaneby
seniorrådgiver

