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Tillatelse etter forurensningsloven til tiltak i sjø utenfor gnr./bnr. 37/8,
Elkem Bremanger
Statsforvalteren gir Elkem ASA Bremanger tillatelse etter forurensningsloven til
vedlikeholdsmudring i sjø. Tiltaket omfatter et mudringsvolum på ca. 150 m3 over et areal på
200 m2. Tiltaksområdet ligger utenfor gnr./bnr. 37/8 i Bremanger kommune. Tillatelsen gjelder
også midlertidig mellomlagring av forurenset masse på nærliggende arealer til
tiltaksområdet, på deler av eiendom gnr/bnr 37/16. Formålet med mellomlagringen er
avvanning av forurenset masse og påvente av analyseresultater før transport til godkjent
mottak.
Tillatelsen er hjemlet i forurensingsloven § 11, jf. § 16. Tillatelsen er gitt på spesifikke vilkår
som er listet opp i eget vedlegg.
Vi viser til søknad om tiltak i sjø datert 15. september 2021 og opplysninger gitt i sammenheng med
behandling av søknaden.

Om tiltaket

Over tid har naturlig sedimentasjon og råvaresøl ført til grunnere forhold i kaiområdet til Elkem ASA
Bremanger. De ønsker nå å vedlikeholdsmudre opp mot eksisterende kai (figur 1). Det er behov for å
gjenopprette minstedybde som kreves for å kunne ta imot større båter. Tiltaket er ønsket
gjennomført så snart nødvendige tillatelser er klare. Det er estimert at arbeidet vil ta rundt 1 uke.
Mudringen skal gjennomføres med egen kaikran med grabb og massene lastes direkte på bil eller
massene plasseres på kai og så lastes med hjullaster til lastebil. Valgt metode vil være den som
genererer minst søl. Videre vil massene transporteres til internt mellomlager for avvanning og
påvente av analyseresultater for deretter å sendes til godkjent mottak etter forurensningsgraden.
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Figur 1 Venstre: oversiktsbilde over Nordgulen. Elkem Bremanger er markert med rød sirkel øst i kartet. Høyre:
tiltaksområdet foran kaien er markert med rødt. Figurer hentet fra søknad (Elkem Bremanger ASA).

Det skal mudres et volum på ca. 150 m3 over et areal på omtrent 200 m2. Virksomheten
gjennomfører en fjordundersøkelse hvert 3. år og har en utvidet undersøkelse hvert 6. år. Siste
prøvetakingsrunde i 2020 viste verdier av tungmetaller i tilstandsklasse 1- 2 (bakgrunn – god), med
unntak av sink i tilstandsklasse 3 (moderat). SUM PAH16 var i tilstandsklasse 3, med
enkeltparametere i tilstandsklasse 4 (dårlig) utenfor kaiområdet.
Virksomheten har vurdert det som liten risiko å fjerne råvaresølet fra kaifronten. De tar høyde for at
det kommer til å bli virvlet opp sedimenter når de bruker grabb til mudring. Dette blir vurdert til å
være små mengder og av lite miljømessig betydning. Arbeidene skal tilpasses etter værforhold og
stille sjø.
Høring
Søknaden har vært på høring hos Bremanger kommune, Fiskeridirektoratet, Fiskarlaget Sogn &
Fjordane og Bergens Sjøfartsmuseum. Vi har mottatt følgende uttaler:
Bergens Sjøfartsmuseum (1. oktober 2021)
Museet kjenner ikke til kulturminner ved tiltaksområdet som kan bli direkte påvirket av det omsøkte
tiltaket og har derfor ingen merknader til det planlagte arealinngrepet. De gjør oppmerksom på at
tiltakshaver plikter å gi beskjed til museet dersom en under arbeid i sjøområdet finner skipsvrak,
keramikk eller andre marine kulturminner. Dersom kulturminnene kan bli påvirket av tiltaket, må
arbeidet under vann straks stoppes og ikke gjenopptas før museet har undersøkt og eventuelt
frigjort området. Eventuelle brudd på disse vilkårene vil være i strid med bestemmelsene i Lov av 9.
juni 1987 nr. 50 om kulturminner.
Bremanger kommune (11. oktober 2021)
Bremanger kommune skriver i sin uttale at mudringsområdet har formål havneområde og skipslei i
arealdelen til kommuneplanen for Bremanger fra 2004. Tiltaket er sånn sett ikke i konflikt med
planformålet. De regner med at arbeidene blir gjennomført slik at de ikke kommer i konflikt med
båttrafikk til og fra den kommunale kaien i Svelgen, som ligger sørvest for mudringsområdet.
Fiskeridirektoratet region Vest (14. oktober 2021)
Fiskeridirektoratet har ingen merknader til det omsøkte tiltaket.
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Statsforvalterens begrunnelse for tillatelsen
Rettslig grunnlag
Mudring i sjø krever tillatelse etter forurensningsforskriften kapittel 22, jf. § 22-6 når mudringen
utføres fra sjø (båt, lekter, o. l.). Mudring fra land krever tillatelse etter forurensningsloven § 11 når
mudring skjer på forurenset sjøbunn og/eller kan påvirke fiskeri og marint biologisk mangfold
negativt. Statsforvalteren er forurensningsmyndighet etter forurensningsforskriften og
forurensningsloven.
Statsforvalteren har vurdert de forurensningsmessige ulempene ved tiltaket jamført med de fordeler
og ulemper tiltaket eller medfører, jf. forurensningsloven § 11. Statsforvalteren legger til grunn
anbefalinger i Miljødirektoratets veileder M-350/2015 Håndtering av sedimenter for sin avgjørelse.
Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 og krav i vannforskriften er lagt til grunn som
retningslinjer for skjønnsutøving etter forurensningsloven.
Avgrensning mot plan- og bygningsloven
Statsforvalteren kan ikke gi tillatelse etter forurensningsloven § 11 dersom dette er i strid med
endelige planer etter plan- og bygningsloven. Bremanger kommune skriver i sin uttale av 11. oktober
2021 at tiltaket ikke er i konflikt med planformålet «Hamneområde og skipslei» til kommuneplanen
(2004).
Vannforskriften
Statsforvalteren har vurdert tiltaket etter vannforskriftens regler. Forringelse av en vannforekomst
er ikke lov med mindre det er grunn til å gi unntak, jf. Vannforskriften § 12. I denne saken legger
Statsforvalteren til grunn at tiltaket vil gi midlertidig påvirkning og at tilstanden i resipienten
gjenopprettes etter endt tiltak. Svingninger i tilstanden til vannforekomster som følge av
anleggsarbeid gir mulighet for unntak. Dette følger av veileder til vannforskriften1.
Fare for forurensning og påvirkning
Mudring av sjøbunn kan blakke vannet og nedslamme omkringliggende sjøareal. Forurenset
sediment kan bli spredt. Partikler i for høye konsentrasjoner kan ha negative effekter på fisk, skalldyr
og marint naturmiljø.
Naturmangfold inkludert fiskeri
Søk i databaser via kystinfo.no viser at det er registrert et regionalt viktig gytefelt med B-verdi i
Gulenfjord. Omtrent 400 m fra tiltaksområdet er det registrert større tareskogsforekomst med verdi
viktig (figur 2).

Veiledning til bruk av vannforskriften § 12 – med presisering. Det kongelige klima- og
miljødepartement 2021.
1
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Figur 2 Skjermbilde fra kystinfo.no viser en større tareskogforekomst omtrent 400 meter fra tiltaksområdet (markert
med rødt). Hele Gulenfjord er markert som gytefelt for torsk.

Vurdering av søknaden
Statsforvalteren vurderer at søknaden er i samsvar med forurensingsforskriften § 36-2, som setter
krav til innhold i søknader om tillatelse etter forurensningsloven.
Det er registrert en større tareskogforekomst omtrent 400 meter fra tiltaksområdet. Statsforvalteren
vurderer at det avgrensede mudringstiltaket ikke vil føre til nevneverdig skade/nedslamming av
forekomsten. Hele Gulenfjord er registrert som gytefelt for torsk i kystinfo.no. Fiskeridirektoratet
region vest stadfester i sin uttale av 14. oktober 2021 at de ikke har merknader til det omsøkte
tiltaket. Statsforvalteren vurderer at negative påvirkninger vil være på et akseptabelt nivå ettersom
tiltaket er i et begrenset omfang.
Miljødirektoratets veileder M-350/2015 Håndtering av sedimenter stiller krav til dokumentasjon ved
mudretiltak som øker med størrelsen på tiltaket. I denne saken skal det mudres omtrent 150 m3
sedimenter, noe som i veilederen omtales som et lite tiltak. Krav om sedimentundersøkelser kan
utelates, dersom det ikke er kjente forurensningskilder i nærheten. Ettersom
forurensningssituasjonen i fjorden er kjent gjennom flere fjordundersøkelser har vi vurdert at det
ikke ville være nødvendig å ta spesifikke sedimentprøver i mudringsområdet i forkant av tiltaket.
Sedimentene er sannsynligvis forurenset og skal prøvetas etter opptak og leveres til godkjent mottak
etter at prøveresultatene er klare. Massene må avvannes og mellomlagres i påvente av
analyseresultater, og det er stilt vilkår til hvordan dette skal gjennomføres i tillatelsens vilkårsdel.
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Statsforvalteren mener i hovedsak at faren for spredning av forurensning (partikkelspredning) og
negativ påvirkning er akseptabel med vilkår gitt i tillatelsens vedlegg.
Oppsummering
Statsforvalteren mener at negative påvirkninger fra tiltaket vil reduseres til et akseptabelt nivå med
de avbøtende tiltak som kreves i tillatelsens vilkår.
Forurensningssituasjonen og naturmangfoldet er kartlagt, og kravet i naturmangfoldsloven § 8 om at
saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap, er dermed oppfylt.
Kunnskapsgrunnlaget for tiltaket er vurdert som tilstrekkelig, og føre-var prinsippet i § 9 i
naturmangfoldloven er ivaretatt ved at tiltaket er regulert med vilkår etter forurensningsloven.
Kravet om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder for å avgrense skade på naturmangfoldet vil
bli oppfylt når arbeidet er utført i samsvar med vilkår i tillatelsen, jf. naturmangfoldloven § 12.

Vedtak

Statsforvalteren gir tillatelse til vedlikeholdsmudring til Elkem ASA Bremanger. Tillatelsen er hjemlet i
forurensningsloven § 11, jf. § 16. Tillatelsen er gitt på spesifikke vilkår som er beskrevet i eget
vedlegg.

Gebyr for saksbehandling

Statsforvalteren tar gebyr for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven. Ut fra
Statsforvalterens ressursbruk i saken, vedtar vi gebyr etter sats 7, 16 900 kroner, for behandling av
søknaden, jf. forurensningsforskriften § 39-3, jf. § 39-4. Faktura blir sendt fra Miljødirektoratet. Se
forurensningsforskriften kapittel 39 for mer informasjon om saksbehandlingsgebyret.

Endring og omgjøring

Dere plikter å unngå unødvendig forurensning, jf. forurensningsloven § 7. Dersom det viser seg at
forurensningsforholdene endrer seg, kan Statsforvalteren med hjemmel i forurensningsloven § 18,
endre vilkårene i tillatelsen og sette nye vilkår, og om nødvendig trekke tillatelsen tilbake.
Endringer skal være basert på skriftlig saksbehandling og en forsvarlig utgreiing av saken. At det er
gitt tillatelse til forurensning, ekskluderer ikke erstatningsansvar for skade, ulemper eller tap
forårsaket av forurensningen, jf. forurensningsloven § 56.
Brudd på tillatelsen er straffbart etter forurensningsloven § 78 og 79. Også brudd på krav som ikke
følger direkte av forurensningsloven og produktkontrolloven, samt forskrifter fastsatt i medhold av
disse lovene, er straffbart.
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Rett til å klage

Dere har fått tillatelse til mudring i sjø. Dersom det likevel skulle være noe dere ønsker å klage på,
inkludert vedtaket om gebyr, kan dere klage til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven § 28. Fristen for
å klage er tre uker etter at dere har mottatt dette brevet. Klagen bør være skriftlig grunngitt, og skal
sendes til Statsforvalteren i Vestland.

Med hilsen
Magne Nesse
senioringeniør

Ragnhild Austbø Kjønsøy
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent
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Tillatelse til vedlikeholdsmudring langs importkai, gnr/bnr 37/8,
Bremanger kommune for Elkem Bremanger ASA
Statsforvalteren gir Elkem Bremanger ASA tillatelse med hjemmel i forurensningsloven § 11, jf. §
16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger i søknad datert 15. september 2021 og andre
opplysninger i saken. Tillatelsen gjelder fra dags dato.
Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 4 år etter at tillatelsen har
tredd i kraft, skal virksomheten sende en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at
forurensningsmyndigheten kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen.
Dersom dere ønsker endringer utover det som er opplyst i søknaden eller under
saksbehandlingen og som kan ha miljømessig betydning, må dere på forhånd avklare dette
skriftlig med Statsforvalteren.
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Beskrivelse

1
1.1

Tillatelsens ramme
Omfang

Tillatelsen gjelder tiltak i sjø i forbindelse med vedlikeholdsmudring utenfor kaien til Elkem
Bremanger ASA. Mudringen vil føre til et masseopptak på ca. 150 m3 av naturlig sedimentert
materiale og råvaresøl.
Tillatelsen gjelder også midlertidig mellomlagring av forurenset masse på nærliggende arealer til
tiltaksområdet, på deler av eiendom gnr/bnr 37/16. Formålet med mellomlagringen er avvanning
av forurenset masse og påvente av analyseresultater før transport til godkjent mottak.

1.2

Krav om varsling av oppstart

Statsforvalteren skal varsles om oppstart av tiltakene. Varselet skal sendes minimum en uke før
oppstart av arbeidene. Det kan varsles med en epost til sfvlpost@statsforvalteren.no.

2
2.1

Generelle vilkår
Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig

All forurensning fra virksomheten, herunder utslipp til luft og vann samt støy og avfall, er isolert
sett uønsket. Selv om en holder utslippene innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter
virksomheten å redusere utslippene sine, også støy, så langt dette er mulig uten urimelige
kostnader. Plikten gjelder også utslipp av komponenter det ikke uttrykkelig er satt grenser for
gjennom vilkår i denne tillatelsen.

2.2

Plikt til forebyggende vedlikehold

For å holde de ordinære utslippene på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp, skal
virksomheten sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan føre til endring av
utslippene. System og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert.

2.3

Tiltaksplikt ved økt forurensningsfare

Dersom det som følge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstår fare for økt
forurensning, plikter virksomheten å sette i verk tiltak som er nødvendige for å eliminere eller
redusere den økt forurensningsfaren. Om nødvendig må virksomheten redusere eller innstille
driften.
Virksomheten skal så snart som mulig informere Statsforvalteren om unormale forhold som har
eller kan få forurensningsmessige følger. Akutt forurensning skal i tillegg varsles i samsvar med
punkt 2.10.

2.4

Endring av tillatelsen

Statsforvalteren kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen, sette nye vilkår, og om nødvendig
trekke tillatelsen tilbake, dersom vilkår gitt etter forurensningsloven § 18 er til stede.
Statsforvalteren har på samme grunnlag rett til, på ethvert tidspunkt, å stanse tiltaket.

2.5

Kulturminner i sjø

Bergens Sjøfartsmuseum gjør oppmerksom på at tiltakshaver plikter å gi melding til museet
(marinarkeologi@sjofartsmuseum.no) dersom en under arbeid i sjøområdene finner skipsvrak,
keramikk eller andre marine kulturminner. Dersom kulturminner på sjøbunnen kan bli påvirket
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av tiltaket, må arbeidet under vann straks stoppes. Virksomheten må i så fall ikke starte opp igjen
før museet har undersøkt og eventuelt frigitt området. Eventuelle brudd på disse vilkårene vil
være i strid med bestemmelsene i Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminne.

2.6

Saksbehandling etter annet lovverk

Denne tillatelsen fritar ikke for behandling og/eller tillatelse etter annet lovverk som gjelder
tiltaket, for eksempel havne- og farvannsloven og plan- og bygningsloven.

2.7

Ansvar

Virksomheten er ansvarlig for å sikre og dokumentere at vilkårene i denne tillatelsen blir
overholdt. Virksomheten plikter å ha oversikt over alle aktiviteter som kan medføre forurensning
og kunne gjøre greie for risikoforhold. Virksomheten plikter videre å orientere vedkommende
som skal gjennomføre tiltakene om de vilkår som gjelder, samt de restriksjoner som er lagt på
arbeidet.

2.8

Internkontroll

Virksomheten plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift
om dette1. Internkontrollen skal sikre og dokumentere at virksomheten overholder kravene i
tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante forskrifter til disse lovene.
Virksomheten plikter å holde internkontrollen oppdatert.
Virksomheten plikter alltid å ha oversikt over alle aktiviteter og forhold som kan føre til
forurensning og kunne gjøre rede for miljørisiko. På basis av miljørisikoanalyse skal virksomheten
sette i verk risikoreduserende tiltak som skal dokumenteres i skriftlige rutiner.
Virksomheten plikter å se til at den som til enhver tid mudrer, transporterer eller på annen måte
håndterer masser, har internkontrollsystem i tråd med tillatelsens punkt 2.8 .

2.9

Beredskap

Den ansvarlige skal sørge for å ha nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og
avgrense påvirkning av akutt forurensning for sin virksomhet, jf. forurensningsloven § 40.
Beredskap skal stå i et rimelig forhold til sannsynlighet 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 forurensningen.
Virksomheten skal utarbeide beredskapsplan for tiltaket. Beredskapsplanen skal som et
minimum beskrive den etablerte beredskapens organisering, bemanning, innsatsutstyr og
personlig utstyr. Ved endrede forhold skal beredskapsplanen oppdateres. Beredskapsplanen skal
være tilgjengelig og kjent for de som utfører arbeid der akutte hendelser ifølge planen, kan
oppstå.

2.10 Varsling av akutt forurensning
Ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning som følge av tiltaket, skal den ansvarlige
straks varsle på telefon 110, etter Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt
forurensning fastsett av Miljøverndepartementet 9. juli 1992. Statsforvalteren skal også varsles.

1 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 06.12.1996 nr. 1127
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3
3.1

Utføring av tiltak
Generelt

Statsforvalteren legger til grunn at tiltaket gjennomføres som beskrevet i søknad datert 15.
september 2021.
Dersom det oppstår unormale forhold som har eller kan få forurensningsmessige konsekvenser,
skal tiltakshaver straks melde fra til Statsforvalteren.

3.2

Tiltak i sjø

Tiltakene i sjø skal utføres på en slik måte at finpartikulært materiale fra sjøbunn i minst mulig
grad blir spredt.
Forurensede muddermasser skal leveres til godkjent mottak. Ved omlasting fra lekter til lastebil
må man unngå spill og søl. Dokumentasjon på leverte muddermasser skal være vedlagt
sluttrapporten for tiltaket, se tillatelsens punkt 5.1.

3.3

Midlertidig mellomlagring og analyse av muddermasser før deponering

Muddermassene skal løftes direkte over i lastebil, eventuelt til tett dekke på kai og videre på
lastebil. Videre skal massene kjøres til internt mellomlager på gnr/bnr 37/16 i lastebil, som
beskrevet i søknad av 15. september 2021. Midlertidig internt mellomlager av masser skal foregå
på tett dekke og med overdekning i perioder med lengre driftsstans eller nedbør. Massene skal
renne av seg via et settlingsbasseng som beskrevet i søknad. Når det meste av vannet har rent av
massene, skal de flyttes inn i binger. Massene skal prøvetas for analyse av miljøgiftinnhold. Når
analyseresultatene er klare skal massene leveres til godkjent deponi.
Mellomlageret må sikres mot eventuell risiko for stormflo og tilrenning av overvann fra
omkringliggende arealer. Mellomlageret skal også være sikret slik at uvedkommende ikke får
adgang.
Antall lastebillast og mengder som kjøres til internt mellomlager skal noteres og mengder levert
til deponi skal registreres. Analyseresultater fra prøvetaking skal medfølge sluttrapport til
Statsforvalteren, se tillatelsens punkt 5.1.
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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 innhold av skadelige stoffer i avfallet
avgrenses 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 og avfallsforskriften.
Avfallslager skal være sikret slik at uvedkommende ikke får adgang.
Forurensede mudringsmasser skal leveres til godkjent mottak.
Vilkår for håndtering og mellomlagring av mudringsmasser fra tiltaket er gitt i tillatelsens punkt
3.3.
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5
5.1

Rapportering til Statsforvalteren
Sluttrapport

Tiltakshaver skal sende rapport til Statsforvalteren innen åtte uker etter at tiltaket er
gjennomført.
Rapporten skal inneholde:
 Opplysninger om mengder masse som faktisk har blitt mudret (i m3 eller tonn).
 Dokumentasjon av levering av avfall og forurensede masser til godkjent mottak.
 Analyserapport fra prøvetaking av sedimenter.
 Oversikt over eventuelle avvik fra tillatelsen og hva slags korrigerende tiltak som ble satt i
verk.
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Tilsyn

Tiltakshaver plikter å la representanter fra Statsforvalteren føre tilsyn med anlegget når som
helst.
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