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Endring av tillatelse til pele- og mudringsarbeid i Stjørdalselva

Fylkesmannen endrer totalmengden mudringsmasse og erosjonssikringsmasser i
tillatelsen. Mudringsmassene skal legges på land for avrenning og videre til massetipp
for rene masser for endelig disponering/eventuelt omdisponering på egen eiendom.

Vi viser til deres søknad av 23.04.2015 om å få endret mengden mudringsmasser og
disponering av massene fastsatt i utslippstillatelsen datert 31.10.2014.
Endring av vilkår i tillatelse
Med hjemmel i forurensningsloven § 18 endres utslippstillatelsen datert 31.10.214:
1) pkt. 3.2.
Opprinnelig krav:
Totalmengden som mudres skal ikke overstige omsøkt volum og mudringsområdet skal
være avgrenset slik det fremgår av kart vedlagt søknaden 24.06.2014.
Nytt krav:
Totalmengden som mudres skal ikke overstige omsøkt volum og mudringsområdet skal
være avgrenset slik det fremgår av kart vedlagt søknaden 24.03.2015.
2) pkt. 3.3.
Oppmudrede masser skal legges tilbake i elva etter endt arbeid.
Nytt krav:
Oppmudrede masser skal avvannes før de senere skal føres til rent massetipp for endelig
disponering/eventuelt omdisponering på egen eiendom i henhold til krav i plan- og
bygningsloven.

Saksopplysninger:
Jernbaneverket fikk den 31.10.2014 tillatelse til å mudre i Stjørdalselva. Det viser seg at
massene er finkornete og ikke egner seg til å legges tilbake i elva.
I februar ble det oppdaget at masser som var gravd ut av elva til avrenning var kjørt ut til
disponering hos en lokal entreprenør. Massene er rene. Fylkesmannen var med på en
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befaring av området 18.02.2015. Notat fra befaring og bilder er lagt på saken. Det viser seg i
etterkant at denne tillatelse var midlertidig og gått ut på dato.
Når det gjelder tidspunktene for arbeidet og konsekvenser for laks og sjøørret, så vurderes
dette som akseptabelt for laksen. Når det gjelder sjøørreten så er den mer følsom for
forstyrrelser og partikler i vannet. Arbeidet skal derfor utføres i juni eller i vinterhalvåret. Valg
av metode for arbeidet med spuntkassene er ikke avgjort. Velges trekking vil det bli behov for
å legge erosjonssikring rundt de nye pilarene også utenfor spuntkassene. Når det gjelder
utfylling for erosjonssikring så må dette gjøres enten i juni eller i månedene november til
mars. Dette avgjøres av NVE.
Fylkesmannens vurdering:
Fylkesmannen aksepterer at totalmengden mudringsmasser (500 m3 til 3000 m3) og til
erosjonssikring (3000 m3 til 5000 m3) økes, og endrer rammen i tillatelsen. Det må i midlertid
utføres på en slik måte at massene ikke spres nedover elva.
Fylkesmannen har hatt kontakt med Stjørdal kommune ang deponering av massene på
Tverås sitt deponeringsområde. Kommunen understreker at Tverås må søke om forlengelse
av tillatelsen for dette området. Jernbaneverket bør ta en gjennomgang av sine rutiner for
bruk av underentreprenører og oppfølgingen av disse.
Når det gjelder vurdering etter naturmangfoldloven og vannrammedirektivet, så er dette gjort
i tillatelsen datert 31.10.2014.
Vedtak
Fylkesmannen endrer vilkår i tillatelsen datert 31.10.2014 med hjemmel i
forurensningslovens § 18. Tillatelsen endres til mudring av inntil 3000 m3 masser som skal
legges på land for avrenning før massene blir kjørt til ren massetipp for endelig disponering
(eventuelt omdisponeres på egen eiendom). I tillegg gis det tillatelse til at inntil 5000 m3
masser kan disponeres for erosjonssikring av elva.
Gebyr
Fylkesmannens behandling av søknader om endring av utslippstillatelser er omfattet av en
gebyrordning. Endring av vilkårene for mudring i Stjørdalselva er å betrakte som en endring
av utslippstillatelsen. Bedriften skal betale et gebyr på kr 5600 for Fylkesmannens
saksbehandling, jf. forskrift om begrensning av forurensning av 1.6.04, kapittel 39. Faktura vil
bli sendt ut av Miljødirektoratet. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.

Klagerett
Dette vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages iht. klagereglene i forvaltningsloven. En
evt. klage, som bør begrunnes, skal sendes til Fylkesmannen innen tre uker. Klageinstans er
Miljødirektoratet.
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