Tillatelse til utfylling i sjø
Reipå havn - Meløy
REIPÅ EIENDOM AS
Tillatelsen er gitt i medhold av lov av 13.3.1981 om vern mot forurensninger og om avfall
(forurensningsloven), § 11, jf. § 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad
datert 9.6.2021 med underliggende dokumenter, samt opplysninger som har kommet fram
under 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.
Ved endringer i tiltaket som strider mot opplysninger gitt i søknad må tiltakshaver snarest ta
kontakt med Statsforvalteren i Nordland for en avklaring.
Statsforvalteren har vedtatt et gebyr på kr. 33.800,- for saksbehandlingen, jf.
forurensningsforskriften § 39-4.

Tillatelsen gitt: 26.10.2021

Oddlaug Ellen Knutsen (e.f.)
seksjonsleder

Tillatelsen opphører: 26.10.2023

Trine Moland
seniorrådgiver

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.

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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Krav til gjennomføring av tiltak
1. Tillatelsen omfatter følgende
I forbindelse med at Reipå Eiendom AS ønsker å legge til rette for etablering av servicebygg for
fiskerihavna gis det tillatelse til utfylling av 65.000 m3 sprengsteinsmasser over et areal på 10.000 m2.
Se oversendelsesbrev for kartfesting av tiltaksområdet.
2. Generelle vilkår
2.1 Det forutsettes at tiltaket gjennomføres som angitt i søknaden datert 9.6.2021 med
underliggende dokumenter, 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
Statsforvalteren 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 tillatelsen 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 De deler av tiltaksområdet hvor det eventuelt oppbevares miljøskadelige stoffer eller farlig avfall
skal 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
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.
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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 samsvar med forurensningsloven, herunder
avfallsforskriften.

5. Utfylling
5.1 Tiltaket skal kun gjennomføres i området som framgår av kartvedlegg til søknaden og som
beskrevet av tiltakshaver i søknad.
5.2 Transport, utlegging og annen håndtering av masser skal gjøres på en måte som minimerer
spredning av partikler og plastavfall. Metode skal vurderes ut fra massenes beskaffenhet, og skal
beskrives i internkontrollen. Eventuelt søl skal loggføres.
5.3 Tiltaket skal utføres under rolige vind- og bølgeforhold.
5.4 Mengder masse og tidspunkt for utfylling skal registreres. Oversikten skal være tilgjengelig for
forurensningsmyndigheten ved en eventuell kontroll.

6. Avbøtende miljøtiltak
6.1 Tiltaket skal gjennomføres utenom gyteperioden for kysttorsk som er fra februar til april. De
deler av tiltaket som pågår over vannivå, dvs. anleggsarbeid som ikke forårsaker
partikkelspredning i vannmassene kan gjennomføres hele året
6.2 Det skal etableres en omfatningsmolo før selve utfyllingen starter. Det skal så langt som mulig
gjøres arbeid på fjære sjø for å begrense partikkelspredning.
6.3 Steinmassene som skal brukes i utfyllingen skal være sprengt med elektroniske tennsystemer.
Foringsrør skal tas ut før sprengning og gjenbrukes eller avfallshåndteres.
6.4 Det er ikke oppgitt anslag over mengde plast (g/m3) i utfyllingsmassene i søknaden. Dette skal
ettersendes så snart som mulig, og senest sammen med sluttrapporten.
6.5 Plastavfall forårsaket av tiltaket skal fjernes så langt det lar seg gjøre. Det skal gjennomføres

Side: 4/4

opprydding av plast underveis og i etterkant av tiltaket både ved tiltaksområdet og i nærliggende
områder hvis plasten har blåst eller drevet ut fra tiltaksområdet. Tiltakshaver er ansvarlig for
opprydding av plast som stammer fra anleggsarbeidet i opptil 10 år etter avsluttet tiltak.

7. Rapportering
Reipå Eiendom AS skal sende en sluttrapport til Statsforvalteren innen seks uker etter at tiltaket
er gjennomført. Rapporten skal inneholde:
• Beskrivelse av tiltaket og utført arbeid, inkludert informasjon om tidspunkt, volum utfylte
masser, kart og koordinater, samt anvendt utstyr.
• Anslag over mengde plast g/m3 i utfyllingsmassene
• Bildedokumentasjon
• Informasjon om eventuelle uforutsette hendelser, samt hvordan disse ble håndtert. Dersom
aktuelt skal det settes opp forslag til fremtidige avbøtende tiltak.
• Utfylt rapporteringsskjema (vedlagt).

