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Oversendelse av tillatelse til utfylling - Kilvik – Meløy
Vi viser til søknad fra Meløy kommune datert 21.07.2021 og ettersendte tilleggsopplysninger til
søknaden.

Vedtak

Statsforvalteren i Nordland gir Meløy kommune tillatelse til utfylling i Kilvika i Holandsfjorden i Meløy
kommune. Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 11, jf. § 16. Tillatelsen med vilkår
følger vedlagt.
Tillatelsen kan ikke tas i bruk før det foreligger nødvendige tillatelser etter plan- og bygningsloven og
havne- og farvannsloven.
Meløy kommune skal betale et gebyr på kr 35 000,- for tillatelsen, jf. forurensningsforskriften § 39-4.
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.

Bakgrunn
Beskrivelse av tiltaket
Meløy kommune har søkt om tillatelse til utfylling i sjø i Kilvika innerst i Holandsfjorden i Meløy
kommune. Formålet med tiltaket er å etablere næringsareal i samsvar med vedtatt reguleringsplan
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for Kilvik næringsområde. Tiltaket planlegges gjennomført i 2022 og vil ha en varighet på ca. 3
måneder.
Tiltaket omfatter utfylling av omtrent 50 000 m3 sprengsteinsmasser over et areal på omtrent
27 800 m2. Området som skal fylles ut er vist i Figur 1. Det skal etableres en molo i sjøen og området
innenfor moloen skal fylles ut. Sprengsteinen skal sannsynligvis fraktes til området med lekter.
Leverandøren av sprengsteinen har oppgitt at massene skal sprenges med ikke-elektroniske
tennere. Massene vil bli sjekket for plast før levering.

Figur 1 Oversiktsbilde over Kilvika i Meløy kommune. Området som er markert er regulert til næring. Deler av det
regulerte området går ut i sjøen og er søkt om å fylles ut. Bildet er hentet fra søknaden.

Forurensning i tiltaksområdet
Det har blitt tatt seks prøver av sedimenter i fjæra i området som skal fylles ut. Plasseringen av
prøvepunktene er vist i Figur 2. Prøvene har blitt klassifisert iht. Miljødirektoratets veileder M-608
Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota (Tabell 1) og viser at sedimentene har
bakgrunnsnivå eller god miljøtilstand (tilstandsklasse I og II) av stoffene det har blitt testet for, med
unntak av TBT (tributyltinn) som er påvist i moderat og dårlig miljøtilstand (tilstandsklasse III og IV) i
prøve 1, 2, 5 og 6. Konsentrasjonen av TBT i prøvene var henholdsvis 12, 15, 33 og 16 µg/kg, mens
nedre grense for moderat og dårlig miljøtilstand for TBT er henholdsvis 5 og 20 µg/kg.
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Figur 2 Oversikt over prøvepunkter i Kilvika.
Tabell 1 Miljødirektoratets tilstandsklasser for forurenset sediment (M-608 Grenseverdier for klassifisering av vann,
sediment og biota).

Tilstandsklasse

I

II

III

IV

V

Beskrivelse av
miljøtilstand

Bakgrunn

God

Moderat

Dårlig

Svært dårlig

-

Ingen
toksiske
effekter

Kroniske
effekter ved
langtidseksponering

Akutte toksiske
effekter ved
korttidseksponering

Omfattende
toksiske
effekter

Effekt

Høring

Søknaden har vært annonsert i avisa Kulingen og på Statsforvalteren i Nordland og Meløy kommune
sine nettsider. Fristen for å gi uttalelse var 11. februar 2022. Vi har mottatt to uttalelser til søknaden.
Forkortete gjengivelser av disse uttalelsene er gitt under.
Ruth Myrvang
Myrvang er eier av Myrvolltunet (gnr. 20, bnr. 62) i Kilvika. Hun skriver at hun ikke oppfattet at
reguleringsplanen omfattet en så omfattende utfylling som framgår av søknaden om utfylling til
Statsforvalteren. Hun skriver at strandsonen som det er søkt om å fylle ut brukes av
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lokalbefolkningen, turfolk, turister, turgrupper m.fl. Området har stor verdi for trivsel, rekreasjon og
folkehelse. Det har pågått fisking i utløpet ved Storelva og ved utløpet fra kraftstasjonen i Sørkroken
i alle år. Myrvang påpeker spesielt at dette er eneste strandsone i fjorden som er tilgjengelig uten
båt, at det er bedre solforhold her enn på nordsiden og eneste friluftsområde som gir frisikt utover
fjorden. Hun nevner også at utbygging i området har gitt store forandringer i natur og miljø, at det
kreves stor grad av bevissthet og hensyn når det skal gjøres inngripende tiltak i området, og at det
bør vurderes om utfyllingen skal være av så stort omfang som framgår av søknaden. Hun mener det
ikke er satt av tilstrekkelig areal ved utløpet av Storelva.
Myrvang ønsker at fastboende i området som blir berørt av tiltaket blir orientert og får mulighet til å
komme med innspill. Hun viser til de store inngrepene i forbindelse med kraftutbyggingen i området
og at det er viktig til at det tas hensyn til lokalmiljøet. Myrvang skriver også at det er viktig at
fastboende og driver av kulturgården blir informert om når tiltaket skal igangsettes, varigheten av
tiltaket og ulemper som tiltaket kan medføre.
Myrvang mener at konsekvensene med hensyn på forurensning og endringen av naturmiljøet som
følge av tiltaket ikke er tilstrekkelig belyst og viser til gyteområde, villaks i utløpet i Storelva, og
biologisk mangfold i området og høringsuttalelsene som kom inn i forbindelse med utarbeidelse av
reguleringsplanen.
Ness AS Consult på vegne av grunneier Torleif Skotheimsvik
Torleif Skotheimsvik er eier av gnr. 20, bnr. 4 i Kilvika. Ness AS Consult påpeker at kommunen ikke
har sendt nabovarsel om utfyllingen til berørte grunneiere og at dette kan ha sammenheng med at
eierforholdene for området som skal fylles ut ikke er avklart og at Skotheimsvik har levert innsigelse
til kommunen. Ness AS Consult ber om at Statsforvalteren stanser behandlingen av søknaden inntil
ovennevnte forhold er avklart.
Kommunens kommentarer til uttalelsene
Meløy kommune har fått oversendt uttalelsene for kommentarer. Under følger en forkortet
gjengivelse av kommunens kommentarer til uttalelsene.
Kommunen skriver at de har mottatt innspill fra Myrvang til varselet om planoppstart og at innspillet
ble vurdert under planprosessen. Høringsforslaget for planprogrammet ble sendt til Myrvang, men
kommunen mottok ingen uttalelser fra Myrvang på dette. Den planlagte utfyllingen er i samsvar
med den vedtatte reguleringsplanen for Kilvika. Alle forholdene som Myrvang har tatt opp i sin
uttalelse er belyst i reguleringsprosessen.
Kommunen skriver at den planlagte utfyllingen ikke vil berøre eiendom gnr. 20, bnr. 4 som eies av
Skotheimsvik. Alle naboer/berørte parter vil få nabovarsel i forbindelse med byggesøknad for
området.
Statsforvalterens kommentarer til uttalelsene
Statsforvalteren har vurdert uttalelsene som har kommet inn og kommentaren fra kommunen når vi
har vurdert søknaden om utfylling. Statsforvalteren har også sett på noen av uttalelsene som kom
inn i forbindelsene med varselet om planoppstart og forslaget til planprogrammet for
detaljreguleringsplanen for Kilvik næringsområde som var på høring i 2017 og 2019 når vi har
vurdert søknaden om utfylling.
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Lovgrunnlag
Forurensningsloven
Når Statsforvalteren avgjør om tillatelse skal gis, og eventuelt på hvilke vilkår, 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 tiltak i sjø og vassdrag skal også vurderes etter vannforskriften.
Vannforskriftens bestemmelser gir visse rammer for Statsforvalterens 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
Tiltaket skal vurderes i henhold til 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
Forholdet til plan
Det er en forutsetning at det omsøkte tiltaket er i overenstemmelse med planer etter plan- og
bygningsloven for at Statsforvalteren skal gi tillatelse, jf. forurensningsloven § 11 fjerde ledd. Meløy
kommune har i vedtak av 24.10.2019 vedtatt detaljreguleringsplan for Kilvik næringsområde (PlanID
2017002). Området i sjøen som Meløy kommune har søkt om å fylle ut er regulert til formålet
næringsbebyggelse. Statsforvalteren anser at tiltaket er innenfor gjeldende reguleringsformål og
-bestemmelser.
Spredning av plast, partikler og nitrogen
Det planlegges å bruke sprengstein til utfyllingen. Sprengsteinen vil kunne gi utslipp av plast fra
blant annet fôringsrør og skyteledninger, nitrogenforbindelser fra udetonert sprengstoff og rester av
olje, i tillegg til finstoff fra selve steinen.
Spredning av partikler fra sprengsteinen er uønsket siden det vil kunne føre til nedslamming i
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vannforekomsten. Finstoffet fra sprengsteinen består av skarpe mineralske partikler som kan skade
gjeller hos fisk og virvelløse dyr, og påvirke filtrerende bunndyr negativt.
Spredning av plast er uønsket siden det vil føre til marin plastforsøpling som er et stort problem.
Over tid vil plasten som slippes ut brytes ned til mikroplast. Store plastfragmenter kan spises av dyr
og hindre næringsopptak, mens mikroplast kan tas opp i f.eks. plankton og akkumuleres i
næringskjeden. Det er stor bindingskraft mellom miljøgifter og plast, slik at opphopning av
plastfragmenter også fører til opphopning av miljøgifter.
Tilførsel av nitrogenforbindelser er uønsket siden det kan medføre eutrofiering i marine
vannforekomster og påfølgende oksygensvikt ved nedbrytning av store mengder plantemateriale.
Vurdering etter vannforskriften
Vannforskriften § 4 stiller krav om at miljøtilstanden i alle vannforekomster skal beskyttes mot
forringelse og ha minst god økologisk og god kjemisk tilstand. Tiltaksområdet ligger i
vannforekomsten Nordfjorden (vannforekomstID 0362040500-C) som er klassifisert som en
ferskvannspåvirket beskyttet fjord i Vann-nett.no1. Vannforekomsten har udefinert kjemisk tilstand
og god økologisk tilstand.
Utfyllingstiltaket vil føre til spredning av partikler, plast og nitrogenforbindelser fra
sprengsteinsmassene, i tillegg til partikler fra oppvirvling av sedimenter på sjøbunnen i
utfyllingsområdet. Analysene av sedimentene i fjæresonen i utfyllingsområdet viser innehold av
miljøgiften TBT over grensen for god miljøtilstand. Det har ikke blitt tatt prøver av sjøbunnen lenger
ut i området som skal fylles ut, men det er ikke usannsynlig at sjøbunnen også her kan være
forurenset.
Avbøtende tiltak
For å hindre/redusere spredning av forurensede sedimenter, partikler og plast til tilgrensende
områder, stiller vi vilkår om at det skal etableres en omfatningsmolo (sjeté) med egnet blokkstørrelse
som avgrenser utfyllingen mot sjøen. Sjetéen skal så langt det lar seg gjøre etableres før selve
utfyllingen utføres. Sjetéen skal etableres ved å benytte store steinblokker som vil inneholde mindre
plast enn stein av mindre størrelse. Etableringen av sjetéen skal utføres på fjære sjø for å begrense
partikkelspredningen mest mulig.
Sprengsteinsmassene som skal benyttes i utfyllingen må inneholde så lite plast som mulig slik at
utfyllingen ikke medfører nevneverdig spredning av plast i vannforekomsten. Leverandøren av
sprengsteinen til utfyllingsprosjektet har oppgitt at massene skal sprenges med ikke-elektroniske
tennere, men at massene vil bli sjekket for plast før levering. Vi vurderer at det ikke er tilstrekkelig at
massene sjekkes for plast før levering. Vi stiller vilkår om at sprengsteinsmassene som skal benyttes
i utfyllingen skal være sprengt med elektroniske tennere siden det vil kunne bidra til at innholdet av
plast i sprengsteinsmassene kan reduseres med opptil 30 %. Elektroniske ledninger vil synke og vil i
stor grad bli liggende inne i fyllingen eller på bunnen utenfor. Vi stiller også vilkår om at tiltakshaver
må ettersende anslag over mengden plast (g/m3) i utfyllingsmassene. Ved utlegging av
sprengsteinsmassene skal plast i størst mulig grad samles opp. Tiltakshaver er ansvarlig for å samle
opp plast på avveie både under og i etterkant av tiltaket. Eventuelt annet avfall i tiltaksområdet skal
også samles opp.

1

https://vann-nett.no
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Utslippet av nitrogenforbindelser fra sprengsteinsmassene vil kunne gi en lokal effekt i
vannforekomsten, men forbindelsene er lett løselige og effekten vil være kortvarig.
Det ovenstående, i tillegg til at anleggsaktiviteten er av midlertidig karakter, gjør at det omsøkte
tiltaket etter Statsforvalterens vurdering ikke vil føre til nevneverdig forringelse av økologisk og
kjemisk tilstand i vannforekomsten Nordfjorden.
Vurdering etter naturmangfoldloven
Naturmangfoldloven § 8 stiller krav om at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet så
langt det er rimelig skal bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers
utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskap skal stå i et
rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.
Statsforvalteren har gått gjennom kunnskapsbasene Naturbase2, Fiskeridirektoratets kartbase3 og
Lakseregisteret4 for å undersøke hvilke naturverdier som er registrert i og ved tiltaksområdet. Vi har
også hentet inn informasjon fra høringsuttalelser som kom inn i forbindelse med planprosessen for
reguleringen av Kilvik næringsområde.
Brakkvannsdelta og arter av nasjonal forvaltningsinteresse
Utfyllingen innebærer nedbygging av et lokalt viktig brakkvannsdelta (verdi C) i Kilvika. Deltaet har et
areal på ca.17 400 m2 og hele deltaet og naturverdiene som finnes her vil gå tapt som følge av
utfyllingen. Lokaliteten er registrert som ganske artsfattig, men har typiske arter som havstarr,
fjøresivaks, strandrug, strandkjeks, strandkjempe, strandkryp, smårørkvein, saltsiv, fjøresaulauk,
sandsiv, jåblom, myrsaulauk, buestarr, gåsemure, strandnellik, skjørbuksurt og saltstarr. Det er bare
deler av sørsiden av deltaet som er intakt og avgrenset. Lokaliteten grenser nokså skarpt mot
utfyllinger i øst, mot dypere vann i vest og dels mot elva i nord. Selve elveutløpet øst for den
planlagte utfyllingen skal ikke fylles ut, men er avsatt til friområde og naturområde i sjø- og vassdrag
i reguleringsplanen for Kilvik næringsområde.
Brakkvannsdeltaer er ofte store, høyproduktive våtmarker/flommarker, og har derfor stor betydning
for fuglelivet. Det er registrert flere fuglearter av nasjonal forvaltningsinteresse, herunder rødlistede
arter som hettemåke (CR5), makrellterne (EN), storspove (EN), fiskemåke (VU), havelle (NT) og rødstilk
(NT) i brakkvannsdeltaet i Kilvika. Norsk ornitologisk forening (NOF) avd. Sør-Salten lokallag har gitt
innspill om at steinfyllingen mot strandsonen benyttes som hekkeplass av fiskemåker og
rødnebbterner, og at fossekall og strandsnipe også er registrert som hekkearter i elv- og
strandsonen i området.
Den omsøkte utfylling vil, sammen med eksisterende utfylling og inngrep ved elvas utløp, medføre et
betydelig tap av fuglehabitat. Statsforvalteren kjenner ikke til tilsvarende attraktive fuglehabitat i
umiddelbar nærhet som kan kompenserer fullt ut for tap av brakkvannsdeltaet i Kilvika, men
Engabrevatnets utløpselv og Fondalselvas utløp i Fonnfjorden, omtrent 8-10 km i luftlinje sørvest for
Kilvika, og Storågas utløp i Bjærangfjorden, omtrent 7 km i luftlinje nordvest for Kilvika, vil kunne
tilby tilsvarende eller liknende habitatkvaliteter. Brakkvannsdeltaet ved Storågas utløp i

2

https://kart.naturbase.no

3

https://portal.fiskeridir.no

4

https://lakseregisteret.fylkesmannen.no
5 CR = krititisk truet, EN = sterkt truet, VU = sårbar, NT = nær truet, LC = livskraftig
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Bjærangfjorden er registrert som viktig (verdi B), mens områdene i Fonnfjorden ikke er registrert
som kartlagte naturtyper.
Naturtypen delta er kategorisert som en sårbar (VU) naturtype. Brakkvannsdeltaet i Kilvik er et av tre
brakkvannsdelta i Meløy kommune. Det er relativt få slike delta i nord for Saltfjellet i Nordland med
kun omtrent 10 forekomster i kommunene Rødøy, Meløy, Gildeskål og Bodø. Selv om
brakkvannsdeltaet i Kilvika kun er definert som lokalt viktig, vil tap og forringelse gi større negative
konsekvenser enn hva forekomstens verdi alene skulle tilsi på grunn av få forekomster av slike
naturtyper i regionen.
Det overordnede forvaltningsmålet i naturmangfoldloven §§ 4 og 5 er at naturtyper, økosystemer og
arter skal ivaretas. Utfyllingstiltaket vil innebære at brakkvannsdeltaet i Kilvika går tapt og dette
kommer i konflikt med forvaltningsmålet for naturtyper, jf. naturmangfoldloven § 4. Statsforvalteren
vurderer at det er uheldig at brakkvannsdeltaet i Kilvika bygges ned, men ut fra en helhetlig
vurdering gir vi likevel tillatelse til utfyllingen som omsøkt. Vi har lagt vekt på at utfyllingen er
samfunnsnyttig og i samsvar med vedtatt reguleringsplan for området. Vi har også lagt vekt på at
verdien av deltaet allerede er vesentlig forringet, og at det finnes alternative lokaliteter i nærheten
som delvis kan kompensere for tapet av deltaet i Kilvika.
Kysttorsk og fiskeriinteresser
Det ligger et lokalt viktig gytefelt for torsk og et gytefelt for saltvannsfisk i Nordfjorden innerst i
Holandsfjorden. Gytefeltet ligger rett utenfor området som skal fylles ut. Det er også registrert en
låssettingsplass rett utenfor området som skal fylles ut og et reketrålingsfelt som strekker seg
gjennom Nordfjorden.
Avbøtende tiltak
For å ta hensyn til fugl i området stiller vi vilkår om at tiltaket skal utføres utenom hekkesesongen for
fugl som er fra 15. april til 31. juli.
På bakgrunn av at tiltaksområdet ligger rett ved et gytefelt, stiller vi vilkår om at tiltaket skal utføres
utenom gytesesongen for torsk som er fra og med februar til og med april.
Vi stiller flere vilkår som skal forhindre nevneverdig spredning av plast fra utfyllingen.

Konklusjon

Statsforvalteren i Nordland tillater utfylling i Kilvika i Holandsfjorden i Meløy kommune. Utfyllingen
vil føre til at brakkvannsdeltaet i Kilvika og naturverdiene som finnes her går tapt. Ut fra en helhetlig
vurdering gir vi likevel tillatelse til utfyllingen som omsøkt.

Orientering

Før oppstart av tiltaket skal Meløy kommune informere de som blir direkte berørt av tiltaket.
Vi gjør oppmerksom på at tiltakshaver må orientere vedkommende som skal gjennomføre tiltakene
om vilkårene som gjelder og hvilke restriksjoner som er lagt på arbeidet.

Frist

Tillatelsen er gyldig i 2 år fra dags dato.
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Saksbehandlingsgebyr

Vi viser til varsel om gebyr datert 03.01.2022. Vi har ikke mottatt merknader til varselet. Meløy
kommune skal betale et gebyr på kr 35 000,- for behandlingen av søknaden. Gebyret knyttet til
behandlingen av søknaden er plassert i sats 6, 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
bør begrunnes og nye opplysninger av betydning for saken bør komme fram. Klagen sendes til
Statsforvalteren i Nordland.

Med hilsen
Tilde Nygård (e.f.)
seksjonsleder
Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:
1
Tillatelse til utfylling - Kilvika - Meløy
2
Rapporteringsskjema MDU 2022

Jorunn Aaneby
seniorrådgiver

Tillatelse til utfylling i sjø
Kilvika i Holandsfjorden i Meløy kommune
Meløy kommune
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 25.8.2021 med underliggende dokumenter, samt opplysninger framkommet under
saksbehandling. 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 eller under saksbehandling,
må tiltakshaver snarest ta kontakt med Statsforvalteren i Nordland for en avklaring.
Statsforvalteren har vedtatt et gebyr på kr. 35 000 for saksbehandlingen, jf.
forurensningsforskriften § 39-4.

Tillatelsen gitt: 05.04.2022

Tilde Nygård (e.f.)
seksjonsleder

Tillatelsen opphører: 05.04.2024

Jorunn Aaneby
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 etablering av et næringsareal i tråd med vedtatt reguleringsplan for Kilvik
næringsområde, gis Meløy kommune tillatelse til utfylling av ca. 50 000 m3 sprengsteinsmasser over
et areal på ca. 28 000 m2 i Kilvika innerst i Holandsfjorden i Meløy kommune. Se oversendelsesbrev
for kartfesting av tiltaksområdet.

2. Generelle vilkår

2.1 Det forutsettes at tiltaket gjennomføres som angitt i søknaden datert 21.07.2021 med
underliggende dokumenter, og i samsvar med vilkårene satt i denne tillatelsen. Statsforvalterens
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 varsel om oppstart.
2.3 Statsforvalteren 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 til stede.
Eventuelle brudd på tillatelsen kan gi grunnlag for stans av arbeidet etter forurensningsloven § 7.
2.5 Ved mistanke om eventuelle funn av kulturminner underveis i arbeidet skal arbeidene stanses
og Norges arktiske universitetsmuseum 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.
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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 samsvar med forurensningsloven, herunder
avfallsforskriften. Avfall som dukker opp under anleggsarbeidet skal leveres til lovlig avfallsmottak.

5. Utfylling

5.1 Tiltaket skal kun gjennomføres i området som framgår av kartvedlegg til søknaden og som
beskrevet 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
Statsforvalteren ved en eventuell kontroll.

6. Avbøtende miljøtiltak

6.1 Tiltaket i sjø skal gjennomføres utenom gyteperioden for kysttorsk som er fra og med februar til
og med april.
6.2 Tiltakshaver må ta hensyn til fuglelivet i nærheten av tiltaksområdet. Tiltaket kan ikke
gjennomføres i hekkeperioden som er fra midten av april til og med juli.
6.3 Det skal etableres en omfatningsmolo (sjeté) med stor stein (blokker) som avgrenser utfyllingen
mot sjøen. Sjetéen skal i størst mulig grad etableres før selve utfyllingen starter. Etablering av
sjetéen skal gjennomføres på fjære sjø. Sjetéen skal tettes/plastres slik at partikler og plast ikke
slipper ut etter at utfyllingen er ferdig.
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6.4 Utfyllingsmassene skal være sprengt med elektroniske tennere (ledninger som synker).
Plastrester i sprengsteinen skal i den grad det er mulig tas ut før sprengsteinen benyttes til
utfylling. Sprengsteinen skal ikke inneholde foringsrør fra hullmarkering. Foringsrør bør tas ut
før sprengning av steinen og gjenbrukes eller avfallshåndteres.
6.5 Informasjon om type tennsystem og anslag over mengden plast (g/m3) i utfyllingsmassene skal
ettersendes Statsforvalteren sammen med sluttrapporten for tiltaket, jf. pkt. 7.
6.6 Plastavfall forårsaket av tiltaket skal fjernes. Det skal gjennomføres 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 ferdig utfyllingsarbeid.

7. Rapportering

Meløy kommune 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)

Rapport for år 2022
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

