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Offentlig ettersyn av søknad om mudring, dumping og etablering av
strandkantdeponi - Innseiling - Bodø havn - Bodø
Fylkesmannen viser til Kystverket sin søknad om mudring, dumping og utfylling i Bodø havn i
Bodø kommune i forbindelse med utdyping av innseilingsleden til havna. Søknaden ankom
Fylkesmannen 20.10.2017.
OFFENTLIG ETTERSYN
Allmennheten skal gis anledning til å uttale seg om saker som kan ha vesentlig betydning for
en ubestemt krets av personer, før tillatelse eventuelt gis1. Utgiftene til slik kunngjøring
betales av søker. Vi ber derfor om at Kystverket sørger for at vedlagte annonsetekst
offentliggjøres i minst én avis som er alminnelig lest på stedet.
Fylkesmannens logo (Norges riksvåpen sammen med navnet på embetet) skal benyttes i
annonseteksten. Avisene skal ha denne. Tiltakshaver må dokumentere annonseringen
ovenfor Fylkesmannen med kopi fra avisen e.l. før søknaden vil bli endelig behandlet.
Fylkesmannen i Nordland vil kunngjøre søknaden på sine nettsider og vi ber Bodø kommune
gjøre søknaden tilgjengelig på sitt nettsted og/eller servicetorg. Søknaden er også sendt på
høring til berørte organisasjoner og offentlige organer.
Etter at saken er hørt behandler Fylkesmannen søknaden etter lov om vern mot
forurensninger og om avfall (forurensningsloven), og konsekvenser av tiltaket vil vurderes
etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 og vannforskriften. Det vil også være
klageadgang i saken jf. lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
kapittel VI.
Etablering av et strandkantdeponi på Burøya, mellom Langskjæret og Nyholmen er ikke i
tråd med gjeldende plan for området. Det pågår en reguleringsprosess der det vil bli
tilrettelagt for utfylling i sjø (strandkantdeponi). Med bakgrunn i prosjektets framdrift skal det
søkes Bodø kommune om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan.

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) av 1.6.2004, kapittel 36 om
behandling av tillatelser etter forurensningsloven.
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ANNONSETEKST
Kunngjøring av søknad fra Kystverket om mudring, dumping og etablering av
strandkantdeponi i Bodø havn.
Kystverket har søkt Fylkesmannen om tillatelse til tiltak i sjø i forbindelse med prosjektet
«Innseiling Bodø havn» som er en del av Nasjonal transportplan. Prosjektet er delt i 2
delprosjekter. Del 1 omfattet mudring foran Terminalkaia og utvidelse av kaia. Del 2, som er
foreliggende søknad, innebærer utdyping av innseilingen og resterende havneområde, samt
bygging av strandkantdeponi. Oppstart av mudring planlegges april/mai 2018. Hele
prosjektet planlegges utført i 2018/2019.
Formålet med tiltaket er å legge til rette for at større og mer dyptgående skip skal kunne
anløpe kaia.
Det søkes om å sprenge og mudre, anslagsvis 180.000 m3 over et areal på til sammen
73. 400 m2. Utdypingen skal skje til -13,3 m LAT. De forurensede massene og mesteparten
av de rene massene ønskes lagt i et strandkantdeponi mellom Nyholmen og Langskjæret.
De øvrige rene massene, ca. 17.000 m3, planlegges deponert i et sjødeponi på 20-25 m dyp i
innseilingen. Dette fordi strandkantdeponiet ikke vil ha stor nok kapasitet til å romme alle
mudringsmassene.
Det planlegges å bruke miljøgrabb under mudrearbeidet eller bakgraver med lokk.
Transport av forurensede mudringsmasser fra mudringsstedet vil foregå med lekter til et
strandkantdeponi hvor massene lastes direkte inn i deponiet. Det er lagt opp til at det
benyttes grabb/graver ved innlasting i deponiet. Deponering av rene masser av silt og leire
planlegges utført med lekter i sjødeponiet.
Det ble utført prøvetaking av sjøbunnssediment fra totalt 91 stasjoner i 2012. Undersøkelsen
påviste forurensning av tungmetaller, PAH, PCB og TBT. I 2014 ble det tatt flere prøver som
viser at det er knyttet størst samlet risiko til områdene grunnere enn 15 m innerst i havna mot
nordvest og sørøst i havna. Det har også blitt utført sedimentundersøkelser innenfor området
som er planlagt for strandkantdeponiet. Disse er forurenset av tungmetaller (bly, kobber,
kvikksølv og sink) og TBT i tilstandsklasse V (svært dårlig), PAH-forbindelsen benso(a)pyren
i tilstandsklasse IV (dårlig) samt kadmium, arsen og PCB i tilstandsklasse III (moderat).
Ifølge Miljødirektoratets Naturbase er det registrert fuglearter av stor og særlig stor
forvaltningsinteresse (truede arter) i og ved tiltaksområdene inne i havna og i Nyholmsundet.
Det er registrert en større sammenhengende forekomst av naturtypen skjellsand i
havneområdet og i Nyholmsundet. Naturtypen er verdisatt som svært viktig. Det er ikke
registrert gyte/oppvekstområder for fisk i tiltaksområdene eller i nærområdet. Nærmeste
fiskeplass med aktive og passive redskaper befinner seg ca. 3 km nord for nærmeste
tiltaksområde.
Søknaden er lagt til offentlig gjennomsyn hos Bodø kommune og på Fylkesmannens
nettside: www.fmno.no. Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Fylkesmannen i
Nordland, tlf. 75 53 15 50. Eventuelle merknader sendes på e-post til
fmnopost@fylkesmannen.no innen 20. februar 2018.
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VARSEL OM SAKSBEHANDLINGSGEBYR
Kystverket skal betale gebyr for Fylkesmannen i Nordland sin behandling av søknaden i
henhold til forurensningsforskriften2. Forskriften er endret med virkning fra 01.01.2017 og det
vil i dette tilfellet bli krevd inn gebyr etter § 39-4 (Gebyr for arbeid med fastsettelse av nye og
endring av tillatelser).
Plassering i gebyrsats er avhengig av ressursforbruk knyttet til saksbehandlingen. I denne
saken vil gebyret være plassert i sats 5 eller 6, tilsvarende kr 36.200,- eller kr 19.700,- etter
2017-satser. Endelig sats vil bli fastsatt i vårt vedtak i saken.
Faktura med innbetalingsblankett ettersendes fra Miljødirektoratet.
Eventuelle kommentarer til varsel om fastsettelse av gebyrsats må sendes til Fylkesmannen
innen to uker etter at dette brevet er mottatt, jf. forvaltningsloven § 16.

Med hilsen
Oddlaug Ellen Knutsen (e.f.)
seksjonsleder

Trine Moland
seniorrådgiver
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Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) av 1.6.2004, kapittel 39 om
gebyrer til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven
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