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Forenklet tillatelse til utfylling - Fv820 Bjørndalsfjorden - Sortland og
Øksnes
Vi viser til søknad fra Nordland fylkeskommune, datert 11.3.2022, om tillatelse til utfylling i sjø langs
Fv 820 i Bjørndalsfjorden i Sortland og Øksnes kommune.

Vedtak

Statsforvalteren i Nordland gir med dette Nordland fylkeskommune en forenklet tillatelse til utfylling
i sjø langs Fv 820 i Bjørndalsfjorden i Sortland og Øksnes kommune. Tillatelsen er gitt med hjemmel i
lov av 13.3.1881 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 11, jf. § 16.
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. I medhold av § 16 gis det tillatelse på følgende vilkår:
1. Sted for utfylling skal være som vist i søknadens kartvedlegg.
2. Tiltaket skal utføres på en måte som minimerer spredning av partikler fra sedimenter og
utfyllingsmasser.
3. Utfyllingsmassene skal inneholde så lite plast som mulig. Tiltakshaver er ansvarlig for å ha på
plass et effektivt system for oppsamling av plast fra utfyllingsmassene både før under og
etter anleggsarbeidet. Plast som havner i sjøen under anleggsarbeidet skal samles opp i så
stor grad som praktisk mulig. Tiltakshaver er ansvarlig for opprydding av plast fra
anleggsarbeidet også etter avsluttet tiltak.
4. Utfylling i område B skal gjøres utenom hekketiden for stedegne arter (utenom 15. april - 1.
juli).
5. Det skal gjøres et anslag av mengde plast (g/m3) i utfyllingsmassene. Dette skal oppgis i
rapporteringen i etterkant av tiltaket (se punkt 7).
6. Eventuelt avfall i utfyllingsområdet skal tas opp og transporteres til lovlig avfallsmottak.
7. Tiltakshaver skal rapportere tiltaket til Statsforvalteren senest 6 uker etter at det er
gjennomført (se vedlagt skjema).
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Tillatelsen kan ikke tas i bruk før det foreligger nødvendige tillatelser etter plan- og bygningsloven og
havne- og farvannsloven.
Nordland fylkeskommune skal betale et gebyr på 10 500,- for saksbehandlingen, jf.
forurensningsforskriften § 39-4. Gebyrsats ble forhåndsvarslet per e-post den 21.3.2022.

Bakgrunn
Beskrivelse av tiltaket
Nordland fylkeskommune har søkt om tillatelse til å fylle ut i sjø ved to lokaliteter (heretter kalt
lokalitet A og B) langs Fv 820 i Bjørndalsfjorden i Øksnes og Sortland kommune (Figur 1).

Figur 1: Kart som viser de to utfyllingsstedene.

Formålet med tiltaket er å legge til rette for fremtidig utretting av skarpe kurver langs fylkesveien.
Dette vil bedre sikkerheten for trafikanter langs veistrekningen. For utfyllingsområde A skal det
fylles ut med omtrent 1000 m3 over et areal på omtrent 240 m2. For utfyllingsområde B skal det
fylles ut omtrent 3000 m3 over et areal på omtrent 1070 m2 (Figur 2).
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Figur 2: Flyfoto som viser planlagt utfylling A til venstre og utfylling B til høyre. Fyllingsområdet er vist ved flo sjø og
farget blått. Illustrasjon i kart er utarbeidet av NFK.

Omtrent 12 km fra utfyllingsområdet foregår det en oppgradering av Ryggedalstunnelen. I
forbindelse med dette prosjektet, sprenges det for grøfter i veibanen og fjernes en del fjell (topp av
tunneltak). Det er derfor et gunstig tidspunkt for utfylling, da det allerede finnes overskuddsmasser
fra tunnelprosjektet. Tiltakshaver opplyser i søknaden at det er ønskelig å nyttiggjøre seg av
massene fremfor å kjøre disse til deponi.
Ved sprengningsarbeidene skal det benyttes nonel tennsystemer. Rester av plast og annet avfall fra
sprengningsmateriell er planlagt rensket ut av massene så godt det lar seg gjøre før opplasting på
lastebil, i tillegg til etter fylling i sjø og etter hvert lass. Det er forventet at utfyllingsarbeidet skal vare i
tre uker.
Det skal utføre grunnundersøkelser og en vurdering av grunnens stabilitet før fylling iverksettes.
Forurensningssituasjon i tiltaksområdet
Det har ikke blitt tatt sedimentprøver av sjøbunnen i eller i nærheten av tiltaksområdet. Det er ingen
kjente forurensningskilder i området, hverken nåværende eller historiske. Mulige
forurensningskilder i tiltaksområdet er diffus avrenning fra spredt bebyggelse og vei.
Vi har valgt å unnta kravet om sedimentundersøkelse i denne saken på grunn av tiltakets størrelse,
beliggenhet og at det ikke er noen kjente forurensningskilder i området.

Forhåndsvarsling av søknaden

Vi har valgt å unnta søknaden fra forhåndsvarsel til allmennheten (høring), jf.
forurensningsforskriften § 36-8. Vi anser at forhåndsvarsling kan unntas fordi tiltaket er lite og vil
være av mindre miljømessig betydning, jf. forurensningsforskriften 36-9 andre ledd bokstav a og b.

Statsforvalterens vurderinger

Utfylling i sjø og vassdrag fra land er regulert av forurensningsloven §11, og det skal gjøres en
vurdering av om tiltaket er søknadspliktig ettersom tiltak i sjø fører til spredning av partikler, finstoff
og plastavfall. Dette gjelder både forurensede og rene masser.
Tiltaket det søkes om omfatter utfylling over et forholdsvis lite areal i et område uten kjent
forurensning og som allerede er avsatt til fylkesvei. Tiltaket vurderes derfor å ha liten miljømessig
betydning. Tillatelsen er en såkalt forenklet tillatelse som gis i saker der tiltaket av liten størrelse og
det er gjort en vurdering av at tiltaket er av mindre miljømessig betydning. Vi har valgt å kreve
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søknadsbehandling i denne saken siden utfylling i sjø er forbudt uten tillatelse, og at vi ønsker å stille
vilkår for tiltaket når det gjelder plast i sprengsteinsmasser og hekketid for sjøfugl i området.
Vurdering etter vannforskriften
Søknader om tillatelse til utfylling skal vurderes etter 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 tilstandsklassene «svært god» til «god». Endring av tilstanden i en vannforekomst
i negativ retning vil innebære en 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 Bjørndalsfjorden (vannforekomstID: 0365020500-C),
klassifisert som kystvann i Vann-nett.no. Vannforekomsten har udefinert økologisk og kjemisk
tilstand. På bakgrunn av at tiltaket er av begrenset omfang og midlertidig karakter, 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.
Tiltaksområde B overlapper med et område med naturtype strandeng og strandsump som har
verdien viktig. Området er i tillegg hekkeområde for arter av stor og særlig stor forvaltningsinteresse:
tjeld, (nær truet art), rødstilk (nær truet), hettemåke (kritisk truet), makrellterne (sterkt truet), ærfugl
(sårbar), fiskemåke (sårbar). Ut fra naturmangfoldloven § 9 føre-var-prinsippet, har Statsforvalteren
satt vilkår om at område B fylles ut utenom den mest sårbare delen av hekkeperioden som er fra 15.
april – 1. juli.
De fysiske endringene, spesielt i utfyllingsområde B, vil kunne påvirke naturmangfoldet i området,
ettersom bunnfauna (og eventuelt flora) vil endres, noe som påvirker de artene som bruker
strandsonen som beite- og hekkeplass. Hekkeområdet for fugl strekker seg om lag 1 km vest for
tiltaksområde B, og det er derfor trolig at dette i fremtiden kan kompensere for området som går
tapt i utfyllingen. Ut fra kunnskapsgrunnlaget som foreligger, samt tiltakets omfang og varighet,
vurderer vi at tiltaket som helhet ikke vil medføre skade på naturmangfoldet som strider med
naturmangfoldloven.
Statsforvalteren ønsker likevel å understreke at all utbygging i den grunne delen av kystsonen
beslaglegger areal som er viktig for bunndyr, fisk og fugl, samt at en utfylling i seg selv vil ødelegge
dyre- og plantelivet i tiltaksområdet på permanent basis.

Side: 5/6

Konklusjon

På bakgrunn av:
- tiltakets begrensede omfang
- tiltakets beliggenhet
- at tiltaket er midlertidig og planlagt med kort varighet
- at masser fra tunneloppgradering i nærheten kan gjenvinnes i utfylling fremfor å kjøres på
deponi
mener Statsforvalteren at tiltaket med gitte vilkår ikke vil medføre nevneverdig forurensning eller
uakseptable risiko for forringelse av den biologiske og økologiske funksjonen i området. Vi gir derfor
tillatelse til tiltaket med gitte vilkår.
Dersom det gjøres endringer i tiltaket som viser seg å medføre forurensningsmessige ulemper, vil
Statsforvalteren kunne endre sin vurdering.

Frist

Tillatelsen er gyldig i to år fra dags dato.

Saksbehandlingsgebyr

Statsforvalteren er pålagt å ilegge gebyr for arbeid med tillatelser, jf. forurensningsforskriften kap.
39. Gebyret fastsettes ut fra ressursbruk hos Statsforvalteren. På bakgrunn av medgått ressursbruk i
saken, vedtar vi at Nordland fylkeskommune skal betale gebyrsats 8, som tilsvarer 10 500,- for
Statsforvalteren sitt arbeid med tillatelsen, jf. forurensningsforskriften § 39-4.
Vedtaket ble varslet per e-post til ansvarlig søker hos Nordland fylkeskommune, Frode Nymo, den
21.3.2022. 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 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
Tilde Nygård (e.f.)
seksjonsleder
Dokumentet er elektronisk godkjent

Kristine Vevik
Seniorrådgiver
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Kopi til:
Frode Nymo
Sortland kommune
Øksnes kommune

Postboks 117
Storgata 27

8401
8430

Sortland
MYRE

Rapporteringsskjema
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

