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Forenklet tillatelse til mudring og dumping - Kaianlegg Elkem Salten –
Sørfold
Vi viser til tidligere kommunikasjon per telefon og e-post, samt søknad om tillatelse til tiltak i sjø fra
Statnett SF datert 26.10.2021.
Vedtak
Statsforvalteren i Nordland gir med dette Statnett SF tillatelse til mudring ved kaianlegget til Elkem Salten i
Sørfold kommune, samt dumping av mudremassene ved Måsøygrunnen i Sørfolda.
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 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. I medhold av § 16 gis tillatelse til mudring og dumping på følgende vilkår:
1. Sted for mudring skal være som omsøkt (se Fig.1).
2. Sted for dumping av mudremasser skal være som omsøkt (se Fig. 2).
3. Mudringen og dumpingen skal utføres på en måte som minimerer spredning av partikler.
4. Eventuelt avfall i mudreområdet skal tas opp og transporteres til lovlig avfallsmottak.
5. Statnett SF skal rapportere gjennomført tiltak til Statsforvalteren senest 6 uker etter at det er
gjennomført (vedlagt skjema).
6. Statnett SF skal ettersende analyseresultater for sedimentprøver fra tiltaksområdet.
Statnett SF skal betale et gebyr på kr 10.100,- for Statsforvalteren i Nordland sin behandling av søknaden.
Grunnlag for avgjørelsen
Statnett SF har hatt havari i en transformator i Sørfold, og situasjonen i nettet er kritisk med tanke på
forsyningssikkerheten for strøm i regionen. Det er derfor behov for en ny transformator som vil bli
transportert med båt til kaianlegget ved Elkem Salten som ligger på Valnes i Sørfoldbukta i Sørfold
kommune i uke 45. For å få båten inn til kaia må det i forkant mudres ca. 300 m3 løsmasser over et
areal på ca. 500 m2 (Fig.1). Mudremassene graves opp på en lekter og fraktes ut i Sørfolda hvor de
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skal dumpes ved Måsøygrunnen (Fig. 2). Dumpestedet som ligger på ca. 50 meters dyp har tidligere
blitt brukt som dumpeområde av Straumen båtforening som fikk tillatelse til dette i 2020 (ref.
2018/5033). Varighet for tiltaket er anslått til en uke.

Fig.1 Mudrelokaliteten ved kaianlegget til Elkem Salten i Sørfold vist med svart markør.
Illustrasjonen er hentet fra søknaden.

Fig. 2. Dumpeområde er vist øverst i bildet som fire røde ringer ved Måsøygrunnen i Sørfolda.
Illustrasjonen er hentet fra søknaden.

Forurensningssituasjonen i tiltaksområdet
Det har ikke blitt gjennomført undersøkelser av sjøbunnssedimentene i eller i nærheten av
tiltaksområdet. Statnett SF opplyser at det skal tas ut to sedimentprøver i tiltaksområdet før oppstart
av mudrearbeidet og at analyseresultatene fra disse skal ettersendes.
Vi har i denne saken valgt å unnta kravet om at resultatene fra sedimentundersøkelser skal foreligge
før saksbehandling. Dette fordi vi vurderer at tiltaket er nødvendig å gjennomføre så raskt som
mulig for å trygge forsyningssikkerheten for strøm i regionen (hastesak).
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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.
Mengden mudremasser i dette tiltaket består av et forholdsvis lite volum masser, og tiltaket
vurderes derfor å ha liten forurensningsmessig betydning. Søknadsbehandling er likevel påkrevd i
denne saken ettersom mudring og dumping fra lekter er forbudt uten tillatelse1. I denne saken har vi
utstedt en såkalt forenklet tillatelse som kun kan gis ved mindre tiltak, når det er grunnlag for unntak
av høring, unntak fra krav om sedimentprøver, når store samfunnsmessige hensyn står på spill
(hastesaker), og lignende.
Søknader om tillatelse til mudring og dumping 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. Resipienten
Sørfolda-indre er i god økologisk tilstand, mens den kjemiske tilstanden er oppgitt som dårlig pga.
høye nivå av kvikksølv funnet i taskekrabbe. Dette betyr ikke at tilstanden gjelder hele
vannforekomsten da alle andre stoffer det er testet for viser god tilstand. På grunn av det omsøkte
tiltakets begrensede størrelse og korte varighet (en uke) vil det 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 i
forhold til dette, og ut fra det foreliggende 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 og at tiltaket er av kort varighet, mener Statsforvalteren
at tiltaket ikke vil medføre nevneverdig forurensning eller uakseptabel risiko for forringelse av den
biologiske og økologiske funksjonen i området. Vi vektlegger også den samfunnsmessige
betydningen av tiltaket, og 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 28.10.2023.

Mudring av masser i sjø fra lekter er forbudt etter forurensningsforskriften § 22-3, og dumping av masser i sjø fra lekter er
forbudt etter forurensningsforskriften § 22-4. Det kan likevel gis tillatelse til både mudring og dumping i medhold av
forurensningsforskriften § 22-6.
1
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Saksbehandlingsgebyr
For Statsforvalteren i Nordland sin behandling av søknaden, skal Statnett SF 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.
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