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Svar på varsel om oppstart av detaljregulering for farleden til 
Leirpollen i Tana kommune - Finnmark fylke 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 13. mars 2017. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir tatt hensyn til i plansaker. 
 
 
Om saken 
Kystverket har startet arbeidet med å utarbeide en detaljregulering for farleden til 
Leirpollen i Tana kommune. Formålet med planen er å legge til rette for utdyping av 
deler av farleden med tilhørende navigasjonsinstallasjoner og et deponi for rene 
masser ved Stangnesodden i Tanafjorden 
 
Uttalelse fra DMF 
Norge har store mineralressurser som det moderne samfunnet har behov for og 
utvinning kan gi grunnlag for verdiskaping. I Leirpollen drives det utvinning av 
mineralressurser på en kvartsittforekomst med internasjonal betydning.  
 
Elkem AS Tana driver i Norges største kvartsittbrudd, og transport av massene foregår 
med lasteskip. For næringsvirksomheten ved kvartsittbruddet i Leirpollen er det derfor 
viktig at farleden er framkommelig og sikker.  
 
DMF ser det støtter den igangsatte detaljreguleringen for farleden og har ingen videre 
merknader til det framlagte planprogrammet.  
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Marte Kristoffersen Inger Anne Ryen 
seksjonsleder seniorrådgiver 
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Kystverket Troms og Finnmark

postmottak@kystverket.no

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato

2017/1273-1 13.03.2017 Sak 2011/185 08.05.2017
Arnt Edmund Ofstad

Saksbehandler/direkto telefon: Tlla Henrika Kaiske - +47 78 950 364

Uttalelse til - Varsel cm oppstart av detaljregulering og forslag til planprogram for
farleden til Leirpollen i Tana kommune, Finnmark fylke

Den norsk-finske grensevassdragskommisjonen viser til varsel om oppstart av planarbeid
datert 13. mars 2017. Videre viser vi til e-post korrespondanse med Kystverket der vi fikk
utsatt fristen for å komme med innspill til planarbeidet UI den 1 2. mal.

Formålet med pianen er å Iegge til rette for utdyping av deler av farleden med tilhørende
navigasjonsinstallasjoner og et deponi for rene masser ved Stangnesodden i Tanafjorden.
Pianen berører hovedsak områder i sjø. Kystverket har med hjemmel i pian- og
bygnngsioven § 3-7 startet arbeidet med å utarbeide en detaijregulering for farleden tii
Leirpolien 1 Tana kommune, Finnmark fyike, Norge. Videre har Kystverket samarbeid med
Tana kommune kommet frem tii at pianarbeidet omfattes av forskrift om
konsekvensutredning for pianer etter pian- og bygningsioven.

Farleden går rett gjennom Tanamunningen naturreservatmed Ramsar status. Området er
heit unikt 1 verdenssammenheng og er Nord-Europas største uberørte eivedelta. Det er et
internasjonait viktig våtmarksområde og er store deier av året det viktigste matfatet for
mange trekkfugier i Europa. Qmrådet med sandbankene er også et viktig opphoidssted for
selarten steinkobbe, og det er også det eneste området i Norge hvor steinkobber føder unger
på sandbanker. Tanafjorden og Tanaeiven har status som henhoidsvis nasjonal faksefjord og
nasjonal iakseelv i Norge1. i tiliegg har Tanavassdraget stor internasjonal betydning for de
felies bestandene av nord atlantisk iaks og er 1 tiiiegg en viktig sjøørret eiv. Elven er også
grenseeiv meltom Norge og Finland på en strekning over om Iag 256 km, og er en del av den
norsk-finske internasjonale vannregionen.

Finland og Norge har med bakgrunn i «Overenskomst mdiom Norgo og Finland om en
norsk-finsk grensevassdragskommisjon» oppnevnt en feiles grensevassdragskommisjon
som har som oppgave å virke som et samarbeids- og kontaktorgan meilom Finlands og
Norges regjeringer 1 spørsmåi som vedrører grensevassdrag. Kommisjonen er et rådgivende
organ som gir anbefaiinger til aine respektive regjeringer. Kommisjonen har i 201 3 gitt en
anbefaling i saken (vedlagt).

1 jf. St.prp. nr. 32 (2006-2007) Om vern av villaksen og fordigstilling av nasjonale Iaksevassdrag og Iaksefjorder

Postadtesse Norge: Postadresse Finland:
Fylkesmannen i Finnmark Lapin ELY-keskus
Statens hus, 9815 Vadsø Hallituskatu 5 C
Telefon: 78 95 0300 Kirjaamo, PL 8060, 96101 Rovaniemi
E-post: postrnottakksmannen Puhelinvaihde: 0295 037 000/ 0400 972684

E-post: tamo,läppyekus,fl



Den norsk-finske grensevassdragskommisjonen har følgende uttalelse til detaljreguleringen
og forsiaget til planprogram:

Kommisjonen er positiv tit at det nå settes klare rammer for pian- og utredningsarbeidet
gjennom et planprogram. Planprogrammet fastsetter bia. hvordan miljøkonsekvensene av
tiltaket skal utredes, og gir ulike interessenter mulighet UI innsyn og medvirkning 1
utredningsarbeidet.

Kommisjonen vii utover dette framheve at de planlagte konsekvensutredningene må utrede
og belyse alle de planlagte tiltakenes påvirkninger på:

. Ue felles aksebestander og sjøørreten 1 alle deler av fiskenes livssyklus,

. siibestanden, da silen er en nøkkelart i økosystemet,

. oppfylle utredningskravene som stilles i vannforskriften/ EUs vanndirektiv

1 tillegg bør utredningene også gi svart på eventuelle avbøtende tiltak, hvis tiltakene har
negative påvirkninger på de nevnte temaer.
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Norsk-finsk grensevassdragskommisjons anbefalinger 2013 

 

Hindre spredning av parasitten Gyrodactylus salaris til Tana-, Neiden- og 

Munkelvvassdragene ved å forbedre informasjonsformidlingen   

I det internasjonale grensevassdragssamarbeidet fremheves miljøvern og livskraftig utvikling 

av området. I sitt fellesmøte konstaterte Norsk-finsk grensevassdragskommisjon og Finsk-

svenska gränsälvskommisionen at laksebestandene i Tana-, Neiden- og Munkelvvassdragene, 

og i Torne-Muoniovassdraget har en stor egenverdi og samfunnsmessig betydning, noe man 

bør fremme med ulike tiltak. Parasitten Gyrodactylus salaris utgjør en alvorlig trussel mot 

laksebestandene i vassdrag som munner ut i Barentshavet. Parasitten forekommer naturlig i 

vassdragene som munner ut i Bottenvika og skader ikke laksebestandene i Torne-

Muoniovassdraget. Derimot ville følgene av parasittsmitte få enorme konsekvenser i Tana-, 

Neiden- og Munkelvvassdragene. Forebygging av spredning står i nøkkelposisjon som 

vernetiltak. Informasjon er forebygging i praksis, noe en bør være spesielt oppmerksom på 

også utenfor vassdragene som munner ut i Barentshavet.  

 Norsk-finsk grensevassdragskommisjon anbefaler at informasjonsformidlingen om 

Gyrodactylus salaris blir forbedret i nedbørsfeltene til elver som munner ut både i 

Bottenvika og Barentshavet. På denne måten vil turister, turgåere og fiskere av ulike 

nasjonaliteter, som forflytter seg fra et vassdrag til et annet, forstå smitterisikoen og få 

informasjon på sitt eget språk om de konkrete tiltakene som forventes av alle for å 

hindre spredning av parasitten. 

 

Miljøkonsekvensanalyse av farleden inn til Leirpollen i Tana kommune 

I nasjonal transportplan for 2018–2023 er det satt av 150 millioner kroner til mudring av 

farleden inn til Leirpollen i Tana kommune. Tiltaket omfatter breddeutvidelse og utdyping av 

farleden ved å fjerne sandbanker og enkeltgrunner ned til –9 meter kombinert med 

nymerking. Breddeutvidelsen medfører også at kursendringer i strøm reduseres. Hensikten 

med tiltaket er å bedre innseilingsforholdene til kvartsittbruddet innerst i Leirpollen. Store 

utfordringer er tilknyttet blant annet is, elvedelta, nasjonal laksefjord, verneområde og 

grenseelv, noe som gjør framdriften av tiltak noe usikker. 

 



Farleden til Leirpollen går rett gjennom Tanamunningen naturreservat. Naturreservatet er et i 

verdensmålestokk unikt, nesten uberørt deltaområde. Denne internasjonalt betydelige 

våtmarken er et viktig beiteområde for mange europeiske fuglearter store deler av året. På 

sandbankene ved elvemunningen kommer det opp hundrevis av steinkobber, og det er det 

eneste stedet i Norge hvor steinkobben føder direkte på sandbanker. I tillegg har 

Tanavassdraget en enorm internasjonal betydning for felles villaksebestander. 

 Norsk-finsk grensevassdragskommisjon anbefaler at myndighetene foretar en miljø-

konsekvensanalyse i god tid før et eventuelt vedtak om igangsetting av mudring.  

Kommisjonen gjør også oppmerksom på de utredningskravene som stilles i 

vanndirektivet. Kommisjonen ønsker å være høringsinstans i saken. 

 

Flytting av gamle Tana bru 

Norsk-finsk grensevassdragskommisjon kjenner til at det skal bygges en ny bru over 

Tanaelva, ved kommunesentret Tana bru. Statens vegvesen har i den forbindelsen vurdert at 

den gamle bruen kan demonteres, flyttes og remonteres et annet sted. Ifølge Statens vegvesen 

er dette mulig å gjennomføre i praksis innenfor overkommelige økonomiske rammer.  Saken 

har vært drøftet mellom grensekommunene Tana og Utsjoki. Begge kommunene stiller seg 

positivt til prosjektet. 

 Norsk-finsk grensevassdragskommisjon anbefaler at norske og finske myndigheter 

støtter planleggingen av prosjektet, og viser til artiklene 1 og 2 i overenskomsten om 

grensevassdragskommisjonen. 

 

Samordning av vannforvaltning i den norsk-finske vannregionen 

Grensevassdragskommisjonen har registrert forskjeller mellom Norge og Finland i systemer 

for klassifisering av økologisk og kjemisk tilstand for overflatevann, samt i 

overvåkingsprogram for tilstand for overflatevann. Forskjellene kompliserer mulighetene for 

å skape et felles faktagrunnlag, sammenlignbare miljøvurderinger og felles 

vannforvaltningsplaner, samt tiltaksprogram i henhold til vanndirektivet. 

 Norsk-finsk grensevassdragskommisjon anbefaler at Norge og Finland sammenligner 

sine nasjonale vannklassifiseringssystemer og identifiserer eventuelle tiltak for å 

interkalibrere disse. 

 

 Norsk-finsk grensevassdragskommisjon anbefaler at Norge og Finland fortsetter 

arbeidet med å utvikle et overvåkingsprogram for den norsk-finske vannregionen.  
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Marinarkeologisk vurdering: oppstart av detaljregulering for farleden til 
Leirpollen i Tana kommune 

Vi viser til ovennevnte oversendt Tromsø Museum fra Finnmark fylkeskommune, Sentraladministrasjon til 
vurdering angående kulturminner under vann. Etter kulturminnelovens § 14 er Tromsø Museum rette 
myndighet for forvaltning av kulturminner under vann i Nord-Norge nord for Rana kommune. Vi minner 
Kystverket om at alle saker som gjelder tiltak i sjø må oversendes Tromsø Museum til uttalelse. Vi ble heller 
ikke informert om planlagte tiltak i forbindelse med forprosjekt som ble startet i 2012. 

Planforslaget gjelder tilrettelegging for Kystverkets utdypning av deler av farleden med tilhørende 
navigasjonsinstallasjoner og et deponi for mudringsmasser ved Stangnesodden i Tanafjorden. Det nevnes 
følgende i del 7.2 Kulturmiljø under Tema til KU: «Det er ingen registrerte kulturminner i området som blir 
berørt av tiltakene. Temaet anses derfor ikke som relevant i saken.» Selv om det finnes ingen kjente 
kulturminner i tiltaksområdet, er det viktig å presisere at det har aldri vært gjennomført marinarkeologisk 
befaring i området. Både mudring og dumping av mudringsmasser vil være omfattende og kan komme i konflikt 
med kulturminner under vann. Derfor må vi vurdere varsling av marinarkeologisk befaring av tiltaksområdet i 
sjø etter kulturminneloven § 9.  

Farleden ble tatt i bruk i 1973 og har ikke vært utbedret etter det. Det planlegges utbedring i farleden, som er 
3,5 km lang, til en bredde på 120 m og 9 m dybde, i den nordlige delen. Det blir mudret i enkelte områder som 
er for grunne. Det nevnes at videoopptak fra bunnen i farleden viser kontinuerlig flytting av sand og at hele 
området ser ut til å være dekket av flomsediment. Hvis sjøbunnen i farleden ble tidligere kartlagt med 
marinakustikk og ROV basert videoopptak, ber vi om oversendelse av datagrunnlaget til gjennomsyn som 
grunnlag for marinarkeologisk vurdering av tiltaket.  

Når det gjelder deponiområdet, vil dybden på 60-90 m overstiger det som er tillatt for marinarkeologisk dykking 
av Arbeidstilsynet. Vi ber derfor om oversendelse av informasjon fra tiltakshaveren angående gjennomført 
og/eller planlagte kartlegging av sjøbunnen i deponiområdet som kan bli brukt som grunnlag for 
marinarkeologisk vurdering. En kombinasjon av ROV basert marinakustisk kartlegging og videoopptak av 
sjøbunnen vil være tilfredsstillende til formålet.  
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Vi avventer tilbakemelding fra Kystverket angående eksisterende data fra kartlegging av sjøbunnen i 
tiltaksområdene som kan bli brukt som marinarkeologisk vurderingsgrunnlag før vi kan gi videre uttalelse om 
saken. 

Vennlig hilsen 

 

Stephen Wickler 
forsker 
– 
stephen.wickler@uit.no 
77 64 50 81 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur 

Kopi: Finnmark fylkeskommune, Plan- og kulturavdelinga
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Marinarkeologisk vurdering: oppstart av detaljregulering for farleden til 
Leirpollen - Tana kommune - Finnmark fylke 

Vi viser til Tromsø Museums uttalelse av 27.04.2017 til melding om oppstart av arbeid med detaljregulering 
for farleden til Leirpollen og sjødeponi utenfor Stangnesodden hvor vi be om oversendelse av 
bunnkartleggingsdata i forbindelse med marinarkeologisk vurdering av tiltakene. Dokumentasjon fra farleden 
og deponi ble oversendt oss 04.05.2017 av Multiconsult og ble vurdert som tilfredsstillende grunnlag for 
marinarkeologisk uttalelse. Det gjelder videoopptak fra både dykkerbasert inspeksjon av farleden utført av 
Tromsø Dykker Sentret AS i 2014 samt ROV opptak i deponiområdet utført av Dykknor AS i juli 2016.   

Samtlige videoopptak er nå gjennomgått og det ble ikke registrert hverken automatisk vernete kulturminner 
eller andre funn av kulturhistorisk betydning i følgende opptak: 

Deponi ved Stangnesodden (50-100 m dybde)  
-5 vest-øst transekter (SD 1-5)  
-Bunnforholdet er lik i samtlige transekter med flatt bunnoverflate og gjennomsnitt dybde på ca. 80 m. 
Homogent finkornet silt med ingen synlig gjenstander eller objekter med unntak av noen få stein i SD 1.   
 
Farleden til Leirpollen (ca. 9-10 m dybde)  
-Kun et kort (7 min.) avsnitt fra dykkerinspeksjon med tittel «Austertana 7.5.13 – rødstake og innover fjorden» 
-Kompakt sandbunn utsatt for mye strøm med tverrgående sandrygger.  
-Kun et synlig objekt – ubearbeidet og delvis nedgravd trestokk 
 

Dokumentasjonsgrunnlaget viser at sannsynligheter for bevarte kulturminner i tiltaksområdene er veldig 
begrenset og vi har derfor ingen merknader til planlagte tiltak eller planforslaget.  

Vennlig hilsen 

 

Stephen Wickler 
forsker 
– 
stephen.wickler@uit.no 
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Innspill til varsel om oppstart av detaljregulering, samt uttalelse til høring av 
planprogram for farleden til Leirpollen i Tana kommune 
 
Finnmark fylkeskommune viser til brev av 13.3.2017 
Plan- og kulturavdelinga koordinerer fylkeskommunens uttalelser i plansaker. 
 
Planfaglig innspill/uttalelse: 
Formålet med planarbeidet er å bedre sikkerheten i farleden inn til Leirpollen, samt å øke 
fremkommeligheten for skip. Videre skal det legges til rette for et deponi for rene masser ved 
Stangnesodden i Tanafjorden. Deponering av massene kan komme i konflikt med 
Tanamunningen naturreservat. Finnmark fylkeskommune er derfor fornøyd med at det vil bli 
utarbeidet en konsekvensutredning og at det er utarbeidet et planprogram. Fylkeskommunen vil 
bemerke at planprogrammet er godt utarbeidet. På nåværende tidspunkt har Finnmark 
fylkeskommune ingen ytterligere planfaglige merknader. 
 
Kulturminnefaglig innspill – arkeologi: 
Finnmark fylkeskommune kjenner ikke til automatisk freda kulturminner i det aktuelle området. Vi 
har derfor ingen særskilte kulturminnefaglige merknader til reguleringsplanarbeidet. 
 
Vi minner imidlertid om aktsomhetsplikten, som bør tas med i reguleringsbestemmelsene. Vi 
foreslår følgende formulering: 
 
Kulturminner og aktsomhetsplikt: 

Skulle det under arbeidet i marka komme fram gjenstander eller andre spor som indikerer 
eldre tids aktivitet i området, må arbeidet stanses omgående og melding sendes 
Finnmark fylkeskommune og Sametinget, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 
(Kulturminneloven) § 8 andre ledd. Denne meldeplikten må formidles videre til de som 
skal utføre arbeidet. 

 
 
Denne uttalelsen er gitt på vegne av Finnmark fylkeskommune. Vi gjør for øvrig oppmerksom på 
at det skal hentes inn en egen uttalelse fra Sametinget, avdeling for miljø, areal og kulturminner 
Finnmark. Vi gjør også oppmerksom på at det skal hentes inn en egen uttalelse fra Tromsø 
Museum – Universitetsmuseet som er rette myndighet for forvaltning av kulturminner under 
vann, jf. lov av 9. juni 1978 om kulturminner § 14. 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

Med hilsen 
 
 
 

Tore Gundersen 
plan- og kultursjef  

 
Hans Anders Theisen 

arealplanveileder 
 
 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.  
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Høringssvar - Tana kommune Finnmark - Varsel om oppstart av detaljregulering 

for farleden til Leirpollen  

 

Fiskeridirektoratet region Nord (FIN) viser til brev av 13.03.2017 om varsel om oppstart av 

detaljregulering for farleden til Leirpollen i Tana kommune, Finnmark, samt forslag til 

planprogram. 

 

Tiltak skal skje i områder der FIN har gjort registreringer gjennom kystnære fiskeridata. 

Kystnære fiskeridata er tilgjengelig på her: http://www.fiskeridir.no/Kart. Vi anbefaler i dette 

tilfelle å velge Kart-Fiskeri. Samtlige av registreringene vi har gjort er beskrevet i 

planprogrammet. Dette er svært positivt. Vi forutsetter at man i planforslaget skriver om 

virkningen av tiltaket på ressurser og fiskeriaktiviteten som er registrert her. 

 

Det nevnes i planprogrammet at man har gjort registreringer «av den svartelista arten 

kongekrabbe». Vi vil understreke at man med bakgrunn i St. melding nr. 40 (2006-2007) ikke 

skal betrakte kongekrabben som en fremmedart i Øst-Finnmark.  

 

Det foregår et begrenset fiske i planområdet. Det er ønskelig at man ved både dumping av 

masser og utbedring av farled gjør avbøtende tiltak for å hindre oppvirvling av sedimenter. 

Dette må omtales i planforslaget. 

 

Det er svært positivt at Kystverket har vært i kontakt med lokale fiskerlag og at de sammen 

har kommet frem til et passende område for deponering av masser. Vi må forutsette at 

gytefeltet for rognkjeks som vi har registrert vil bli påvirket av deponiet. Det har de siste 

årene kun vært et begrenset rognkjeksfiske, men det er grunn til å tro at dette vil øke 

ettersom rognkjeksfiske er i prosess for sertifisering til Marine Stewardship Council (MSC). 

Det er gjort flere registreringer av gytefelt for rognkjeks i Finnmark. FIN kan ikke si noe om 

verdien av gytefeltet i Stangnesodden i forhold til verdien av andre gytefelt for rognkjeks.  

http://www.fiskeridir.no/Kart
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Basert på registreringer om gytefelt og fiskeriaktivitet innerst i Tanafjorden fremstår 

deponiområdet som det beste alternativet med hensyn til de interesser vi skal ivareta. 

 

Med bakgrunn i det ovenfornevnte, samt at det berørte gytefeltet er lite og ett av mange har 

FIN ingen innvendinger mot at deponiet legges som foreslått. Det er ønskelig at man ikke 

deponerer masser i gyteperioden.  

 

I denne saken er det gjort et grundig og omfattende bakgrunnsarbeid. Arbeidet omfatter 

flere rapporter om naturmangfoldet i området. Dette gjør at vi kan gjøre bedre vurderinger 

enn hvis informasjonen ikke forelå. Vi setter pris på arbeidet som er lagt ned i denne saken.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Otto Andreassen 

seksjonssjef 

Kyst- og havbruksseksjonen  

 Mia Høgi 

 rådgiver 

 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift 
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Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering og planprogram 
for farleden til Leirpollen i Tana kommune 
 
Vi viser til varsel om oppstart og samtidig høring av forslag til planprogram for 
detaljregulering for farleden til Leirpollen i Tana kommune, nasjonal plan-ID: 20252017001. 
 
Formålet med planen er å legge til rette for utdyping av farleden med tilhørende 
navigasjonsinstallasjoner og et deponi for rene masser ved Stangnesodden i Tanafjorden. 
Planen berører i hovedsak sjø. Kystverket er tiltakshaver. 
 
FORHOLDET TIL VERNEFORSKRIFT 
I og med at planen og tiltaket berører Tanamunningen naturreservat som også har status 
som Ramsar-område, må tiltaket være i tråd med verneforskriften. Veileder M47-2013 fra 
Miljødirektoratet «Veileder for behandling av utbyggingssaker som kan berøre 
Ramsarområder og andre våtmarksområder» anbefaler at det først gjøres vedtak etter 
verneforskriften.  
 
Naturmangfoldloven § 48 tredje ledd har særskilte regler om saksbehandling ved tiltak i 
verneområder. Det følger av denne bestemmelsen at dersom et tiltak trenger tillatelse både 
etter verneforskriften og etter annet lovverk, kan tiltakshaver velge å søke om tillatelse 
parallelt. Kystverket har valgt å bruke denne muligheten. 
 
Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet for verneområdet og behandler også søknaden om 
eventuell tillatelse etter verneforskriften § 5 punkt 8 og dispensasjon i henhold til 
naturmangfoldloven § 48 andre alternativ. Det er gjort en foreløpig vurdering av tiltak i 
farleden og oppsetting av permanente sjømerker i Tanamunningen naturreservat i vårt brev 
av 29.05.2017, vår ref. 2014/1576.  
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VURDERING AV UTREDNINGSPLIKT 
Kystverket og Tana kommune har i samarbeid vurdert utredningsplikten i henhold til Forskrift 
om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven. Tiltaket kan komme i 
konflikt med Tanamunningen naturreservat, Tanaelva som nasjonalt laksevassdrag og 
Tanafjorden som nasjonal laksefjord. Tiltaket utløser dermed krav om konsekvensutredning. 
 
I og med at planen gjelder tiltak i forskriftens vedlegg II (§3 bokstav c), er det i 
utgangspunktet ikke krav til planprogram. På bakgrunn av at det er stor interesse for 
utbedringen av farleden, samt ønsket om å sikre forsvarlig planavklaring og offentlig 
medvirkning i planarbeidet, mener kommunen at det er nødvendig å utarbeide et 
planprogram. Kystverket har akseptert dette ved å sende planprogram på høring. 
 
Fylkesmannen ser positivt på denne avgjørelse. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet 
med planarbeidet, planprosesser med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, 
spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, eventuelle alternativer som blir 
vurdert og ikke minst behovet for utredninger. Det er gjennomført en god del informasjons- 
og utredningsarbeid de siste årene omkring tiltaket, men det er en svakhet at dette arbeidet 
ikke er gjennomført som en prosess etter plan- og bygningsloven.  
 
PLANPROGRAM GENERELT 
Planprogrammet skal legges til grunn for utarbeidelse av konsekvensutredning. For berørte 
myndigheter skal planprogrammet i tillegg danne grunnlag for vurderingen av om tiltaket kan 
komme i konflikt med nasjonale eller viktige regionale interesser. Planprogrammet bør derfor 
kort redegjøre for forholdet mellom varslet planarbeid med konsekvensutredning og 
nasjonale miljømål. De nasjonale miljømålene for arealforvaltning og friluftsliv med mer er gitt 
i St.meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand og 
Meld.St. 14 (2015-2016) Melding til Stortinget – Natur for livet. Norsk handlingsplan for 
naturmangfold.   
 
Dersom berørte regionale eller statlige myndigheter vurderer at planen kan komme i konflikt 
med nasjonale eller viktige regionale hensyn innenfor eget ansvarsområde, skal dette fremgå 
av høringsuttalelsen, jf. § 6 i forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og 
bygningsloven.  
 
Planprogrammet må utformes slik at det kan tas stilling til om utredningsarbeidet er 
gjennomført i samsvar med programmet.  
 
Konsekvensutredningen må foreslå avbøtende/konfliktdempende tiltak.  
 
FYLKESMANNEN HAR FØLGENDE MERKNADER TIL PLANPROGRAMMET: 
De nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging ble vedtatt den 12. juni 
2015, se www.planlegging.no. Forventningene skal legges til grunn i arbeidet med 
planer etter plan- og bygningsloven. Se også plan- og bygningslovens § 3-1 Oppgaver og 
hensyn i planleggingen etter loven. Vi ber om at de nasjonale forventningene nevnes i 
planprogrammet.  
 
Utredningstemaer 
Det er allerede utarbeidet en rekke rapporter som skal ligge til grunn for 
konsekvensutredningen og de øvrige vurderingene av virkninger av planen. Temaene for 
disse rapportene er geoteknikk, forurensing, strøm- og turbiditetsmålinger, nautiske 
risikoanalyser, samfunnsøkonomiske analyser og marin kartlegging. 
 
I tillegg er det under utarbeiding strøm- og spredningsmodellering, påvirkning av 
silbestanden (tobis) i området og påvirkningen på nasjonal laksefjord og laksebestanden i 
området. 
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I veileder T-1493 heter det på side 11: 
 
” For å sikre åpenhet om utredningene, skal planprogrammet alltid angi hvordan 
eksisterende kunnskap skal benyttes i konsekvensutredningen for de miljø- og 
samfunnstema som anses aktuelle. Kilder til og kvaliteten på datagrunnlaget 
bør kommenteres.” 
 
Metode 
I Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin veileder 
”Konsekvensutredninger: anerkjent metodikk og databaser for innlegging av data – oversikt 
pr. 8. juli 2015” gis det en oversikt over hva som anses som anerkjent metodikk. 
 
Naturmangfold 
Oversikt over databaser for gjenbruk av data om biologisk mangfold finnes i Klima- og 
miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin veileder 
”Konsekvensutredninger: anerkjent metodikk og databaser for innlegging av data”. 
 
Det er etter Fylkesmannens vurdering ikke tilstrekkelig kun med innhenting av 
eksisterende kunnskap i forbindelse med konsekvensutredningen. Det må stilles krav 
om nykartlegging i planprogrammet, jf. forskrift om konsekvensutredninger § 9 1. 
ledd.  
 
Forvaltningen av naturmangfoldet, det vil si "naturen, med dens biologiske, landskaps-
messige og geologiske mangfold og økologiske prosesser" blir ivaretatt ved å følge 
prinsippene angitt i kap. II i naturmangfoldlovens. 
 
Konsekvensutredningen må være av en slik karakter at den kan danne et tilfredsstillende 
grunnlag for vurdering og vektlegging etter naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper. Det 
bør også synliggjøres hvordan muligheten til å nå forvaltningsmålene for naturtyper og arter 
påvirkes, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5. Vi ber om at disse føringene blir synliggjort i 
planprogrammet på egnet sted. Dette innebærer bl.a. at det må beskrives hvilke virkninger 
planen kan få for prioriterte arter, arter i Norsk rødliste for arter 2015, for regionalt og 
nasjonalt viktige naturtyper etter Norsk rødliste for naturtyper 2011 mv. Påvirkningen på 
disse artene og naturtypene skal vurderes ut fra den samlede belastningen de er eller vil bli 
utsatt for. 
 
Av rundskriv T-2/16 om ”Nasjonale og vesentlige regionale interesser på miljøområdet – 
klargjøring av miljøforvaltningens innsigelsespraksis” går det frem at innsigelse skal vurderes 
når foreslått ny arealbruk kommer i konflikt med bl.a. de arter og naturtyper som er nevnt 
over.  For fullstendig oversikt over aktuelle konfliktområder for naturmangfold anbefaler vi å 
benytte rundskriv T-2/16.  
 
Naturmangfoldlovens krav til begrunnelse (§ 7) tilsier, i samsvar med vedlegg III i forskrift om 
konsekvensutredninger, at begrunnelse for valg av alternativer synliggjøres. Krav til 
kunnskapsbasert forvaltning (§ 8) og bruk av føre-var-prinsippet (§ 9), tilsier at det ikke bør 
gis tillatelse til tiltak der det foreligger mulig konflikt med naturmangfold, med mindre dette i 
tilfredsstillende grad er veid opp mot samfunnsmessige hensyn (jf. lovens § 14) 
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Konflikt med naturmangfoldet vil kunne foreligge bl.a. der særskilte verdier er registrert. I 
tillegg vil tiltak i strandsonen langs sjø og vassdrag gjerne være konfliktfylt, ettersom det er 
av nasjonal interesse at det her "tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, 
landskap, og andre allmenne interesser", jf. § 1-8 i plan- og bygningsloven. 
 
Vi ber dere legge til grunn «Veileder – Naturmangfoldloven kapittel II Alminnelige 
bestemmelser om bærekraftig bruk» (T-1554 B) i det videre arbeidet med reguleringsplanen. 
 
Landskapsbilde 
Under kapittel 7 «Tema i konsekvensutredningen», er det fastslått at landskapsbilde ikke er 
et relevant tema i denne sammenheng. Fylkesmannen er enig når det gjelder mudringen, 
men ser absolutt et poeng med å visualisere landskapsbildet når det gjelder 
sjømerkene. Det er opplyst at åtte meter av sjømerkene vil være synlige ved middelvann.  
 
NATURMANGFOLD 
Vi har gjort en foreløpig vurdering av tiltaket i forhold til verneforskriften i vårt brev av 
29.05.2017, vår ref. 2014/1576. I den forbindelse har vi vurdert mudringen til «nødvendig 
mudring», og dermed direkte hjemlet i verneforskriftens kapittel V, punkt 8. 
Forvaltningsmyndigheten kan fastsette vilkår for dette arbeidet.  
 
Vi anser imidlertid ikke kunnskapsgrunnlaget for å være tilstrekkelig til å sette vilkår på 
nåværende tidspunkt. Det vil derfor bli satt vilkår i forbindelse med søknaden om tillatelse til 
mudring etter mudre- og dumpeforskriften kapittel 22 og forurensingsloven § 11. 
Behandlingen av denne søknaden skjer på grunnlag av vedtatt plan eller dispensasjon fra 
plan.  
 
Vi forventer at kunnskapsgrunnlaget til den tid er tilstrekkelig, jamfør naturmangfoldloven §8, 
slik at man unngår skade på naturmangfoldet, jamfør naturmangfoldloven §6. 
 
Fugl 
I perioden det er tiltenkt å gjennomføre mudring fra november til og med februar er det særlig 
overvintrende sjøfugl av arter som havelle, ærfugl og praktærfugl som oppholder seg i det 
aktuelle område.  Det er tidligere gjennomført tellinger av Bioforsk i Tanamunningen 
naturreservat. Tellingene ble gjennomført fra september 2011 til august 2012 på henholdsvis 
stedene Stangnes, Høyholmen, Grønnes, Gulholmen og Kaldbakknes.   
 
Fuglearter som ble funnet og hvilket sted i naturreservatet fra november til og med februar 
samt status i den norske rødlisten: 
Svartand (Melanitta nigra): Stangnes og Høyholmen i november og desember. NT. 
Teist (Cepphus grylle): Høyholmen og Stangnes, noen funn i november og flere utover i 
januar og februar på disse stedene. VU. 
Alkekonge (Alle alle): Høyholmen og Stangnes. LC. 
Storskarv (Phalacrocorax carbo): Stangnes. LC. 
Laksand (Mergus merganser) Gullholmen, Grønnes og på Kaldbakknes i november. 
Høyholmen var det registrert noen få i februar. LC. 
Ærfugl: Høyholmen og Stangnes. NT 
Havelle: Høyholmen og Stangnes. NT. 
Fjærplytt (Calidris maritima): Høyholmen og Stangnes. LC. 
Havørn (Haliaeetus albicilla) LC.  Sett i hele perioden. 
Måkearter: Gråmåke (Larus argentatus) LC, fiskemåke (Larus canus) NT, svartbak (Larus 
marinus) LC og krykkje (Rissa tridactylavar) EN. Disse artene ble observert sporadisk på 
flere steder i tellingsperioden. 
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Selve mudringen vil utgjøre en forstyrrelse for de overvintrende fugleartene, men den kan 
også få negative konsekvenser som er mer varige. Negativ påvirkning på arter som lever i og 
på havbunnen i mudringsområdet kan få uheldige konsekvenser for trekkfugler som bruker 
reservatet som raste- og beiteplass på andre tider av året.  
 
Sjøpattedyr 
Dette gjelder for øvrig også sjøpattedyr som steinkobbe (Phoca vitulina) og havert 
(Halichoerus grypus). Steinkobbe har kasteområder og hårfellingsområder tilknyttet 
sandbankene fra Høyholmen og ut mot Stangnes innenfor naturreservatet. Steinkobbe har 
status sårbar (VU) i norsk rødliste. 
 
Anadrome fiskearter 
Tanafjorden er nasjonal laksefjord og Tanaelva er nasjonalt laksevassdrag. Det finnes en 
rekke stedegne laksebestander i Tanavassdraget med sideelver. Samlet sett anses 
gytebestanden og høstingspotensialet i Tanaelva å være svært dårlig (Vitenskapelig råd for 
lakseforvaltning 5-2017).  
 
Laks (Salmo salar) og sjøørret (Salmo trutta) fra Tana oppholder seg i munningsområdet i 
perioder. Sjøørreten beiter sil og andre byttedyr knyttet til sandbankene i Tanamunningen. 
 
Julelva munner ut innerst i Leirpollen. Elva er påvirket av vannkraftregulering. Det finnes 
laks, sjøørret og sjørøye (Salvelinus alpinus) i vassdraget. Fisk fra vassdraget vandrer ut 
igjennom Leirpollen og videre ut i Tanafjorden. Områdene innenfor og utenfor 
Lavvonjargsundet er viktige beiteområder for sjøørret og sjørøye fra Julelva. 
 
Marine fiskearter 
Sil (Ammodytes spp.) er en familie marine fisker som forekommer langs hele norskekysten. 
Artene er tilknyttet sandbunn. I inaktive perioder graver sil seg ned i sandbunnen. På 
senhøsten og vinteren ligger silen i dvale i sandbunnen i en lengre periode. Gyteperioden er 
sent på høsten eller på vinteren. Eggene fester seg etter gyting til substrat og blir liggende på 
bunnen. I Tanamunningen er sil det viktigste byttedyret for annen fisk og sjøfugl, og kan i så 
måte beskrives som en nøkkelart. 
 
Generelt om naturmangfold 
Konsekvensutredningen må synliggjøre hvilke arter og naturverdier som finnes 
innenfor plan- og influensområdet. Dette innebærer både innhenting av eksisterende 
kunnskap og nykartlegginger. Videre er det viktig at det gjøres konkrete vurderinger 
av hvordan naturmangfoldet kan påvirkes av det de planlagte tiltakene, jf. 
naturmangfoldlovens forvaltningsmål i §§ 4 og 5.  
 
Fylkesmannen vil i denne sammenheng understreke viktigheten av at man gjør en 
grundig kartlegging og vurdering av eventuelle effekter på sil, da denne spiller en 
nøkkelrolle som byttedyr for mange arter av fisk og fugl som er tilknyttet 
Tanamunningen og Leirpollen. 
 
FORURENSNING 
Utslipp til sjø 
Planprogrammet må utrede ikke-akutte driftsutslipp, samt eventuelle konsekvenser akutte 
driftsutslipp kan medføre. 
 
Forurensing til grunn og vann 
Konsekvensutredningen skal utredes på et nivå som tilfredsstiller kravene Miljødirektoratet 
stiller til behandling av søknad om utslippstillatelse, se veileder M-350. 
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Vannforskriftens § 12 gir rammer for ny aktivitet og nye tiltak som vil kunne medføre 
forringelse av miljøtilstanden i berørte vannforekomster. Rammene er spesifisert for 
hva som regnes som akseptabel miljøpåvirkning, vurdert etter et klassifiseringssystem for 
miljøtilstand i vann. Denne vurderingen skjer på vannregionnivå, og det følger av 
Fylkesmannens embetsoppdrag at vi er ansvarlige for koordinering og kvalitetssikring av 
arbeidet med miljøfaglig beslutningsgrunnlag etter vannforskriften. Fylkesmannen skal også 
vurdere om vannforskriftens § 12 og naturmangfoldlovens mål og prinsipper er oppfylt i 
prioriterte plan- og KU-saker som angår vannmiljø. 
 
Tiltakshaver må gjøre en vurdering av hvilke vannforekomster som kan bli påvirket, i en 
slik grad at økologisk eller kjemisk tilstand forringes. Disse vannforekomstene må 
kartlegges i henhold til vannforskriftens vedlegg V, klassifisering og overvåking, slik at 
dagens tilstand kan bestemmes. Videre må det gjøres en vurdering av graden av 
tilstandsforringelse som forventes, og hvorvidt dette vil komme som en følge av utelukkende 
fysiske inngrep, kjemisk påvirkning, eller en kombinasjon av disse.  
 
Dersom påvirkningen av vannmiljøet helt eller delvis er av kjemisk art, må også følgende tre 
momenter vurderes: 

• Hvilke praktisk gjennomførbare tiltak som kan settes inn for å begrense 
miljøforringelsen. 

• Forholdet mellom samfunnsnytten av tiltaket og tapet av miljøkvalitet. 
• Hvorvidt hensikten med tiltaket kan oppnås med andre midler som er miljømessig 

vesentlig bedre. Dersom disse ikke gjennomføres, må det dokumenteres at de ikke er 
teknisk gjennomførbare, eller medfører uforholdsmessig store kostnader. 
 

Denne informasjonen er nødvendig for å vurdere en søknad om tillatelse til mudring og 
dumping etter vannforskriften, og dermed også etter forurensningsloven. 
 
Vannmiljø 
Fylkesmannen viser til punkt 7 i planprogrammet om tema som skal konsekvensutredes. 
 
Konsekvensutredningen må synliggjøre eventuelle konsekvenser av tiltaket for de ulike 
temaene tilknyttet vannmiljø, herunder konsekvenser av selve mudringen og dumpingen, 
eventuell forurensning anleggsfasen og endringen i skipstrafikk og den forurensning som 
følger av dette. 
 
Utredningen bør vurdere hvilke avbøtende tiltak som kan etableres i anleggsfasen. 
 
INNSPILL TIL REGULERINGSPLANARBEIDET: 
Reguleringsplanveileder 
Reguleringsplanveileder, veilederen om reguleringsplaner, inngår i Klima- og miljø-
departements samlede veiledning til plan- og bygningsloven (2008). Den utdyper lov-
kommentaren, og vil sammen med veilederen til kart- og planforskriften og den nasjonale 
produktspesifikasjonen for arealplan og digitalt planregister gi informasjon om hvordan 
reguleringsplaner kan utarbeides etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven. 
  
Naturmangfoldloven 
Naturmangfoldloven § 7 pålegger offentlig myndighet å synliggjøre sine vurderinger iht. 
lovens §§ 8-12 i sine besluttende vedtak. Konkret gjelder det også for vedtaksmyndigheten i 
denne saken.  
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Risiko og sårbarhet 
For ikke å bygge inn en større sårbarhet i lokalsamfunnet er det viktig med en systematisk 
risiko- og sårbarhetsanalyse i henhold til plan- og bygningslovens § 4-3 i alle utbyggings-
planer. I varsel og forslag til planprogram for detaljregulering for farleden til Leirpollen i Tana 
skriver man at det skal gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med 
reguleringsplanarbeidet. Fylkesmannen vil minne om at alle oppfølgende og avbøtende tiltak 
som identifiseres i forbindelse med ROS-analysen må inngå som en del av 
planbestemmelsene. 
 
Det er også viktig at risiko- og sårbarhetsanalysen tar høyde for framtidige klimaendringer 
som sannsynligvis vil gi havnivåstigning, flere stormer, mer nedbør, økt fare for flom og 
skred. 
 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet en veileder for kart-
legging av risiko og sårbarhet i planleggingen; ”Samfunnssikkerhet i kommunens areal-
planlegging (2017)”. Veilederen ligger på hjemmesidene til fylkesmannen, og på DSB sine 
sider. 
 
Kvalitetssikring av plankartet 
Før detaljplanen vedtas, anbefaler vi at det blir oversendt ett eksemplar av SOSI-fil og PDF-
fil til Kartverket Vadsø. Kartverket vil da utføre en teknisk kontroll av planen og gi 
tilbakemelding om eventuelle rettingsbehov. Plankart som skal kontrolleres sendes som 
SOSI-fil og PDF-fil til planVadso@kartverket.no. 
 
 
Vi ber om at vår referanse oppgis ved henvendelse til oss. 
 
Med hilsen 
 
 
 
Magnus Jakola-Fjeld 
fung.fylkesmiljøvernsjef 

 
 
 
 
Iris Rita Hallen 
seniorrådgiver 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 
 
Kopi til: 
Finnmark fylkeskommune Henry Karlsens plass 1 9815 Vadsø 
Deanu gielda/Tana kommune, Rådhusveien 24, 9845 Tana 
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Uttalelse til planprogram for detaljregulering av farleden til 

Leirpollen i Tana kommune 
 
Vi viser til deres brev datert 13.3.2017 med varsel om oppstart og høring av planprogram for 
detaljregulering for farleden til Leirpollen i Tana kommune.  
 
1. Sametingets rolle i planlegging 
Et viktig hensyn som skal ivaretas i planleggingen etter den nye plan- og bygningslovens 
plandel er å sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv (jf. § 3-1). 
Denne bestemmelsen utfyller lovens formålsparagraf for plansystemet spesielt. Bestemmelsen 
er derfor også av betydning ved tolking av lovens øvrige bestemmelser. 
 
Sametinget er i loven pålagt plikten å bistå i planleggingen når den berører saker av betydning 
for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv (jf. § 3-2). Sametingets plikt til å delta i 
planleggingen innebærer også en rett etter loven til å kunne reise innsigelse til arealplaner og å 
bringe regionale planer inn for departementet dersom saker av vesentlig betydning for samisk 
kultur eller næringsutøvelse ikke er tilstrekkelig ivaretatt (jf. §§ 5-4 og 8-4). 
 
Disse bestemmelsene i loven gjør det nødvendig at Sametinget klargjør grunnlaget for sin 
deltaking i planarbeidet. For at Sametinget skal kunne ivareta sine lovpålagte oppgaver på en 
forutsigbar måte overfor planmyndighetene har Sametinget utarbeidet en planveileder for sikring 
av naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv. Planveilederen 
begrunner og konkretiserer hensyn som bør og må tas i planleggingen for å sikre det samiske 
naturgrunnlaget, og kan lastes ned fra Sametingets hjemmeside 
www.sametinget.no/Dokumenter 
 
 
2. Hensyn til naturgrunnlaget for samisk kultur 
Kystverket legger frem en gjennomarbeidet planprogram, som beskriver og begrunner det 
planlagte tiltaket og begrunner valget av tema for konsekvensutredning. Bakgrunn for utbedring 
av farleden til Leirpollen er at navigering i farleden er utfordrende og farleden er ikke tråd med 
dagens krav til sikkerhet. Etter utbedringen kan den største brukeren av farleden, Elkem AS 
Tana frakte ut kvartsitt fra bruddet i større skip og i større lass enn i dag.  
 
Sametinget mener det er positivt at det utarbeides en detaljregulering med 
konsekvensutredning for tiltaket. Tanalaksen er en bærebjelke for den samiske kulturen i 
Tanadalen og Sametinget mener at betydningen av laksevandring i Tanavassdraget ikke kan 
undervurderes i dette arbeidet.  
 
I følge planprogrammet skal utredningene begrenses til å omfatte virkninger av tiltaket for 
villaks, sil, fugl og naturreservatet i Tanamunningen. Det er allerede utarbeidet en rapport om 
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det er anadrom fisk i Tanamunningen vinterstid og en kartlegging av marint miljø og effekter av 
mudring og deponering i Leirpollen. Det er under utarbeidelse en rapport om tiltakets mulige 
påvirkninger på nasjonal laksefjord og laksebestanden i området. 
 
I følge den samfunnsøkonomiske rapporten er sil en viktig del av økosystemet i 
Tanamunningen. Den er mat både for fugl, sel, laks og sjørøye. Dersom mudring vil påvirke 
silbestanden vil det også bli mindre mat for de andre artene i næringskjeden. Rapporten 
påpeker at redusert laksebestand er en mulig miljøkostnad av tiltaket. Samtidig er det foreløpig 
lite kunnskap om dette, men det pågår kunnskapsinnhenting på området.  
 
Sametinget mener at konsekvensutredningen bør også komme med vurderinger om «worst 
case scenario» der Tanalaksen blir kraftig påvirket av mudring i Tanamunningen. Hvilke 
avbøtende tiltak har man da tilgjengelig? Selv om mulighet for at slikt skjer vurderes i 
rapportene foreløpig som marginal, bør denne muligheten tas på størst alvor. Laksen har ikke 
en verdi kun som objekt for fritidsfiskere, men er i kjernen for den samiske kulturen i Tanadalen. 
Tiltaket skal også ivareta naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv.  
 
 
3. Tradisjonell kunnskap i planarbeidet 
Sametinget registrer at de pågående utredninger om påvirkningen på nasjonal laksefjord og 
laksebestanden i området skal basere seg på eksisterende fangststatistikk, forskningsdata og 
offentlige data. Sametinget forutsetter at konsekvensutredningen bygger på et 
kunnskapsgrunnlag bestående av forskningsresultater og forvaltningskunnskap på lik linje med 
tradisjonell kunnskap fra brukere av området. 
 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
Sten Olav Heahttá Elina Hakala 
fágajođiheaddji/fagleder ráđđeaddi/rådgiver 

 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 
 



 
 
 

 

 
  
 
 
 

 
 

NOTAT 
Sak: Innseiling til Leirpollen i Tana – Tana kommune – Finnmark fylke – 

Detaljregulering av farled og deponi 
Saksnr.:  2017/1213 - 28 

Dato: 11.05.2017 

 

Fra: KYV-TF R/Jannicke Røren 
 

Til: Arnt Edmund Ofstad 

Vedrørende varsel om oppstart detaljregulering av farleden inn til Leirpollen – 
Tana kommune – Finnmark fylke 
 
Kystverket viser til notat datert 24.4.2017 i forbindelse med varsel om oppstart og forslag til 
planprogram for detaljregulering, innseiling til Leirpollen for Tana kommune. 
 
Kystforvaltning mener dette er et godt utarbeidet planprogram og har et par merknader: 

 Det er viktig at alle tidligere vedtatte planer/plandokumenter blir samordnet slik at 
arealbruken blir entydig og sammenfallende. 

 Kan vurdere om det er nødvendig å nevne eksplisitt i planprogrammet at deponiet 
også er søknadspliktig etter havne- og farvannsloven (jf. kap 3.4 og 3.5).   

Kystforvaltning har ingen ytterligere merknader.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Båtsfjordveien 18 Statens vegvesen 

Region nord firmapost-nord@vegvesen.no 9815 VADSØ Regnskap 

Postboks 1403     Postboks 702 

8002 BODØ Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Kystverket - hovedkontor 

Postboks 1502 

6025 ÅLESUND 

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region nord Bjarne Mjelde / 78941792 17/35444-2    21.04.2017 

     

      

Svar: Forslag til planprogram - Detaljregulering for farleden til Leirpollen i 

Tana kommune 

Vi viser til Kystverkets oppstartvarsel dat. 13.03.2017. 

 

Planarbeidet blir ikke berørt av vårt sektoransvar. Planarbeidet eller de tiltak som 

planarbeidet legger til rette for vil heller ikke påvirke noen av fylkesvegene i området. 

Statens vegvesen har derfor ingen merknader til planprogrammet. 

 

Vegavdeling Finnmark 

Med hilsen 

 

 

 

Elisabeth Jomisko 

seksjonsleder Bjarne Mjelde 

 rådgiver 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Tana kommune / Deanu Gielda, Rådhusveien 24 , 9845 TANA 

 



FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMARKKU FYLKKAMANNI
Miljøvernavdelingen Birasgåhttenossodat

Kystverket

Postboks 1502
6025 Ålesund

Deres refDeres dato Vår ref
Sak 2014/1576
Ark 432.4

Vår dato
16.04.2015

Saksbehandler/direkte telefon: Margareth Wegner Sundfør - 78 95 03 71

Oversendelse av en uttalelse til utdypning av farleden til Leirpollen i
Tana kommune

Fylkesmannen har mottatt en uttalelse til Kystverket sitt arbeidet med prosjektet om utdyping
av farleden til Leirpollen gjennom Tanamunningen naturreservat.

Vi har i dag vært i kontakt med prosjektleder hos dere. Etter det vi forstår har Kystverket ikke
mottatt uttalelsen. Uttalelsen fra Tanavassdragets fiskeforvaltning med flere er derfor vedlagt
dette brevet.

Med hilsen

Bente Christiansen Margareth Wegner Sundfør
fylkesmiljøvernsjef seksjonsleder

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.

Vedlegg:
Farledsprosjektet —innseiling til Leirpollen, Tana (vårt saksnr. 2014/1576-10)

Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internett:
Statens hus 78 95 03 00 78 95 03 70 fmfipostmottak@fylkesmannen.no vfflw.fylkesmannen.no/Finnmark
9815 VADSØ



FARLEDSPROSJEKT—INNSEILING TIL LEIRPOLLEN, TANA

Mandag 2. mars 2015 ble det avholdt møte vedrørende forannevntQ prosjekt.
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Til stedet på møtet: Åge Eriksen

Helge Samuelsen

Bjarne Johansen

Jan Samuelsen

Birkestrand bygdelag/laksefiske amufltgen

Tanavassdragets fiskekmvaltning

Tana og omegn sjølakseMkefwening

sjølaksefisker

lavvonjarg Vel / sjølaksefisker nær farleden

I forprosjektet fremkommer målene for tiltaket som er et ledd i å oppnå Kystverkets

overordnede hovedmål angitt av Samferdselsdepartementet:

Bidra til effektiv sjøtransport

Sikre trygg ferdsel i norske farvann

Hindre eller begrense miljøskade som følge av akutt forurensing i norske havområder

eller på norsk territorium

Mudringsarbeidet er planlagt gjennomført i nærområdet ved utløpet av Tanavassdraget, og

møtedeltakerne stiller spørsmål om hvilke konsekvenser planlagt mudring vil få for

elveutløpet.

I forprosjektrapporten beskrives kysten innenfor Austhavet som meget værhardt.

Gjennomsnittlig måles det 145 dager pr år vind av styrke kuling eller sterkere. Innover i

Tanafjorden kommer det tung havsjø som merkes helt inne ved Tanaelvens munning. Bølger

på tur inn samtidig med utgående strøm kan gi brytende bølger.

Allerede nå kan man konstatere hvilke skader dette har medført av elvebredden spesielt ved

Birkestrand. Store mengder jord/sand er rast ut i elva.

Isgangen i Tanaelva har de siste 20 —25 årene endret seg vesentlig. Tidligere var det skikkelig

isgang hvor tykk is fra Tanaelva ble presset ut i havet. I de senere årene har isen på elva

nærmest smeltet bort.

I området Birkestrand er det ca 2 km med jord/sand som er rast ut i elva. For å stoppe videre

jord-/sandras, er det nødvendig med elveforebygging i området. Det er ønskelig at

forebyggingen foretaes før mudringsarbeidet igangsettes.

Det må foretas konsekvensanalyse om hvilke konsekvenser en ny farleden fra Tanafjorden

og inn til Leirpollen i Austertana vil få for Tanaelvens munning.

Deponi er en annen viktig faktor i forbindelse med farledsarbeidet. I forprosjektet nevnes

flere alternativer, men at det mest aktuelle er å legge massene i forkant av hoveddeltaet til

Tanaelva, sammen med de store mengdene som transporteres ned Tanaelva.

Tanavassdraget er et særdeles viktig vassdrag for den nordatlantiske laksestammen.



Deponi i forkant av hoveddeltaet kan få konsekvenser for oppgangen av laks i

Tanavassdraget. Dette vil igjen kunne føre til store konsekvenser for sjølaksefisket, fiske i

Tanavassdraget og ikke minst for de sjøsamiske —og elvesamiske kulturtradisjoner.

Det er viktig at det foretas en grundig konsekvensanalyse før deponistedet bestemmes.

Andre alternativer må vurderes, såsom landdeponi, lukket sjødeponi nær land m.v.

Utdypingen vil ikke medføre endret bruk av farleden, men det vil kunne medføre endringer

av elveutløpet. Dette vil kunne få konsekvenser for sjølaksefisket i nærområdet, oppgang av

laks i Tanavassdraget, svekkelse/tap av sjøsamiske- og elvesamiske kulturtradisjoner,

naturvernområdet m.v.

Det gjøres krav om at tiltaket må utløse en helhetlig konsekvensutredning.

s"--)
elge Samuelsen

møtereferent















 
 
Kystverket 
postmottak@kystverket.no 
 
 
Deres ref. Deres kontaktperson Vår ref. Vår kontaktperson Dato 
 Arnt Edmund Ofstad  Martin Eggen  02.05.2017 

 
Høringssvar fra Norsk Ornitologisk Forening (NOF) og Sabima 
Forslag til planprogram - Detaljregulering for farleden til Leirpollen i Tana kommune 
 
Kystverket har startet arbeidet med å utarbeide en detaljregulering for farleden til Leirpollen i 
Tana kommune. Planen er å mudre deler av farleden og oppgradere systemet med 
navigasjonsinstallasjoner, samt å deponere masser ved Stangnesodden. 
 
Norsk Ornitologisk Forening (NOF) og Sabima har fulgt saken i lengre tid, og har bedt om 
møter både med Samferdselsdepartementet og Klima- og miljødepartementet i sakens 
anledning. Vi har ønsket en redegjørelse for departementenes vurdering av inngrepets 
karakter holdt opp mot forpliktelser etter Ramsarkonvensjonen, de forpliktelser som ligger i 
EUs vanndirektiv og miljømålene for de aktuelle vannforekomstene vedtatt i 
vannforvaltningsplan for vannregion Finnmark. Vi stiller oss kritiske til at store midler er 
bevilget over statsbudsjettet uten at disse temaene er tilstrekkelig belyst.  
 
Handlingsalternativer som ikke inkluderer mudring av området burde etter vår mening vært 
bredere diskutert i forkant av de statlige bevilgningene, sett i lys av områdets store 
naturverdier. I Statsbudsjettet for 2017 er tiltaket fullfinansiert.  
 
Vernebestemmelsene for Tanamunningen naturreservat sier at «uttak, oppfylling planering og 
lagring av masse» er forbudt, samtidig som forbudet ikke skal være til hinder for «nødvendig 
mudring» av skipsleia inn til Giemasnjarg. Inngrepet som her er på tale dreier seg om langt mer 
enn «nødvendig mudring» på grunn av at skipsleia har blitt smalere og grunnere, men er et helt 
nytt tiltak som eventuelt vil kreve dispensasjon fra verneforskriften. En slik dispensasjon bør 
alltid være siste utvei. Gjennom Stortingets behandling av meld. St. 14. Natur for livet legges 
følgende prinsipper til grunn for arealbeslutninger som berører naturmangfold: «Ved 
arealinngrep og arealbruk skal det så langt mulig – sett i lys av andre samfunnsformål – tas 
vare på den mest verdifulle naturen. Dette krever god planlegging basert på et godt og 
oppdatert kunnskapsgrunnlag. Dersom viktige naturverdier står i fare for å bli forringet eller 
ødelagt, er den foretrukne løsning i utgangspunktet å velge en annen lokalisering for tiltaket. 
Vektlegging av andre viktige samfunnshensyn kan imidlertid føre til et annet resultat».  
 
Et overordnet mål for norsk naturforvaltning må være å unngå ethvert fysisk inngrep og 
påvirkningsfaktorer på lokaliteter som har det strengeste vernet etter naturmangfoldloven. 
Informasjonen og samarbeidet med ansvarlig forvaltningsmyndigheter for naturreservatet har 
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ikke vært tilfredsstillende. Fylkesmannen ba Kystverket i brev datert allerede 19. februar 2015 
om informasjon om planlagt tiltak i Tanamunningen naturreservat. Da hadde 
Samferdselsdepartementet allerede inkludert tiltaket i sine planer; tiltaket er beskrevet i 
Nasjonal transportplan 2014-2023. Kystverket har i brev datert 22. februar 2017 sendt etterspurt 
informasjon til Fylkesmannen. 
 
De store naturverdiene ved Tanamunningen naturreservat er godt kjent, samtidig som det også 
finnes omfattende kunnskapshull som følge av økosystemets kompleksitet. Særlig er dette 
knyttet til opptreden og levevilkår for ulike typer dyreplankton og fisk som tobis. Vi mener 
kunnskapsgrunnlaget burde vært betraktelig bedre før en endelig avgjørelse om mudring av 
skipsleia ble tatt. Etter vår mening burde alternativer til mudring kommet tidlig på banen, 
også med fokus på å ivareta driften ved kvartsittbruddet til Elkem AS Tana. Dette virker 
rimelig siden utskipingen av kvartsitt fra bruddet har pågått i flere tiår uten alvorlige uhell. 
Størst usikkerhet er tiltakets virkning på tobis. Etter vår mening må kunnskapen 
konsekvensutredningen fremskaffer, evt. mangel på slik kunnskap, også kunne føre at 
mudring av Tanamunningen skrinlegges.  
 
Terskelen for fysiske inngrep i naturreservat vernet via kongelig resolusjon bør være særdeles 
høy. Når dette likevel er planlagt vil vi understreke behovet for en løpende dialog og 
rådføring med Ramsarkonvensjonens sekretariat i denne saken. Behovet for en Ramsar 
Advisory Mission (RAM) må vurderes.  
 
Om marine elvedeltaer og Ramsarkonvensjonen 
Norge har gjennom den internasjonale Ramsarkonvensjonen forpliktet seg til å forvalte alle 
våtmarker på en god måte og underlegge de mest verdifulle våtmarkene et strengt vern. 
Våtmarker er den naturtypen i verden som er under raskest utrydding; 40 % av verdens 
våtmarker er gått tapt de siste 40 år. Marine strandsoner er under et stort press nasjonalt og 
internasjonalt, denne naturtypen forringes fremdeles i et høyere tempo enn noe annet 
økosystem. For marine elvedeltaer som Tanamunningen er belastningen særlig stor. Generelt 
er elvedelta i Norge (som i verden for øvrig) en truet naturtype. I Norge utgjør de forholdsvis 
små arealer, men er viktige som biotop/naturtype langt ut over det areal de representerer. 
Marine elvedeltaer og strandsoner med bløtbunn fungerer som nøkkelområder for en rekke 
arter, bl.a. som hekkebiotop og raste- og næringsområde for fugler under trekk, og den 
samlede belastningen på denne type natur er allerede for stor.  
  
Naturverdier ved Tanamunningen 
Tanamunningen naturreservat ble opprettet i 1991. Reservatet dekker et areal på ca. 33,6 km2 
hvor rundt 2,0 km2 er landareal. Reservatet omfatter det største uberørte elvedeltaet og 
fjæreområdet i Norge og største sammenhengende strandenger i Nord-Norge. Tanamunningen 
representerer trolig den viktigste lokaliteten for fiskeender og dykkender i Norge. Ansamlinger 
på flere titalls tusen laksand og svært store menger siland og havelle er jevnlig registrert her. 
Deltaområdet har stor næringsproduksjon og brukes til myting, overvintring og som rasteplass 
under vår- og høsttrekk av en rekke arter våtmarksfugler. Reservatet har derfor også status som 
IBA (Important Bird and Biodiversity Area). Bakgrunnen for statusen som IBA er særlig 
opptreden av laksand. Link: http://datazone.birdlife.org/site/factsheet/tanamunningen-iba-
norway 
 
 
 
 



 
Temaer i konsekvensutredning om miljøpåvirkning 
 
Havsil og andre silarter (tobis) 
Sil er den viktigste enkeltarten for fuglelivet i Tanamunningen naturreservat. De foreløpige 
miljøundersøkelsene har ikke kunnet konkludere rundt påvirkningsgraden på bestanden av sil, 
og eventuelle langtidsvirkninger. Karttjenesten til Fiskeridirektoratet viser et stort gyteområde 
for sil i Tanamunningen. Etter det vi forstår er det ikke klarlagt hvilken type sil som finner 
ved Tanamunningen, om de er lokale, eller kommer vandrende fra andre steder. Man vet 
heller ikke om de overvintrer i Tanamunningen, eller hva som er gyteperioden. Alle silartene 
er vanskelige å kartlegge siden de overvintrer nedgravd i sanden og selv når den er oppe og 
svømmer i tette stimer så er den vanskelig å se på radar fordi den mangler svømmeblære 
(Brown & May Marine Ltd. 2012).  
 
Kystverket har informert om at arbeidet med et bedre kunnskapsgrunnlag har startet, hvor det 
skal avdekke hvor silen oppholder seg, og hvor den ikke oppholder seg, for så å knytte 
bunnforhold opp mot habitatvalg. Silens bruk av influensområdet gjennom sesongen, 
herunder hvorvidt det er snakk om nærings- og gytevandringer, eller vinteropphold skal 
kartlegges. Dette vil blant annet være viktig for å fastslå endelig periode for tiltak, veid opp 
mot andre hensyn, blant annet forekomster av sjøfugler og marine ender.   
 
På kysten av Norge er havsil en veldig viktig næringsressurs for en rekke sjøfuglarter, mens 
også for en rekke fiskearter utgjør havsil det viktigste byttedyret. For torsk i Tanamunningen 
utgjorde havsil 80 % av dietten, mens det for de andre fiskeartene ble funnet at havsil utgjorde 
respektive 94 % for sei, 84 % for hyse, 93 % for hvitting og 100 % hos sjøørret (Svenning 
mfl. 2005). Hos laksand i Tanamunningen utgjør havsil 70-90 % av dietten, med lodde som 
den nest viktigste arten tidlig på sommeren. Verdensbestanden av laksand er beregnet til 
1 700 000 – 2 400 000 individer, hvorav den europeiske bestanden er beregnet til 66 800 – 
103 000 par (BirdLife International 2017). I Tanamunningen kommer antall laksandhanner 
opp i 30 000 individer på ettersommeren. Det betyr i praksis at 30-45 % av alle hannene i den 
europeiske bestanden tilbringer sommeren der. Svenning mfl. (2005) beregnet at laksendene 
alene konsumerte ca. 600 tonn fisk årlig, og havsil utgjorde mellom 70-90 % av dietten, med 
lodde som den nest viktigste arten. Antar man at havsil utgjorde 75 % av 600 tonn er det 450 
tonn, og med en gjennomsnittlig havsil på 7,5 gram tilser det at laksanda konsumerer 60 
millioner havsil, en anselig mengde. Likevel er det sannsynligvis en mindre andel av den 
totale bestanden siden en rekke andre fuglearter, og ikke minst fisk har havsilen som sitt 
viktigste byttedyr der.  
 
Sandbunnhabitatene er ekstremt viktig for sil, og det er således påtakelig med den manglende 
kunnskapen om antall og fordeling av disse ekstremt viktige fiskeartene langs kysten av 
spesielt Nord-Norge. I fagrapporten om tobis på Norskekysten konkluderer forfatterne 
(Bergstad mfl. 2013) med at «generelt er tallrikheten av tobis og dermed tilgjengeligheten for 
sjøfugl trolig mest bestemt av naturlig variasjon i rekruttering. Eneste aktuelle preventive 
forvaltningstiltak er å hindre forringelse av sandbunnshabitater som er essensielle for tobis. 
Dette kan være spesielt viktig innenfor beiteområdene til sjøfugl».  
 
Behovet for vedlikeholdsmudring 
Formålet med mudring er å danne en dypere farled til Leirpollen. Det er uklart om dette vil 
være en engangsmudring, eller den mudrete rennen i bevegelige sandbanker stadig må 



vedlikeholdes. Man risikerer at hele renna er fylt igjen ved første vårflom, eller at mindre 
endringer vil skape behovet for regelmessig vedlikehold.  
At behovet for vedlikeholdsmudring er uavklart er meget uheldig. Det gjør at det hersker stor 
usikkerhet rundt tiltakets totale omfang. Videre prosess må klargjøre dette.  
 
Viltregistreringer 
Som det påpekes i miljørapporten «Karlegging av marint miljø og vurdering av effekter ved 
mudring og deponering» må tilstedeværelse av fugl og marine pattedyr kartlegges nøye før et 
eventuelt tiltak. En detaljert beskrivelse av ulike arters bruk av området vil kunne gi et bedre 
grunnlag for å vurdere effekt og virkning. Planprogrammet må legge opp til en prosess der vi 
får gode svar på hvilke arter som bruker områdene nær der tiltaket er tenkt, og til hvilke tider. 
Fugler er gode indikatorer på forekomsten av tobis og andre matressurser, og fordelingen av 
ulike typer ender og sjøfugl gjennom året må fanges opp.  
 
Det er viktig med substansielle etterundersøkelser over flere år for å se på eventuelle 
endringer i arters bruk av Tanamunningen naturreservat etter en eventuell mudring. Et behov 
for vedlikeholdsmudring vil kunne sette i gang en ny prosess der man ber 
forvaltningsmyndighetene om tiltak med vilkår etter forskrift eller en dispensasjon etter 
naturmangfoldloven § 48. Gjennom etterundersøkelser med god kvalitet vil 
kunnskapsgrunnlaget for å vurdere mudringens effekt på artsmangfoldet bli bedre.  
 
I nevnte rapport er laksandas sårbarhetsperiode registrert fra august til oktober. Dette må bero 
på en misforståelse. Antallet laksand i områder er høyt allerede fra juni av. I 2016 er følgende 
høye antall lagt inn i registeringsverktøyet artsobservasjoner.no:  
5000 ind. 19. juni (Høyholmen) og 8000 ind. 15. juli. Antallet øker ytterligere utover 
sensommeren. 22 680 ind. ble telt opp 21. august 2015. Sårbarheten for laksand under en 
tiltaksperiode er beskrevet som betydelig i rapporten som følge av redusert fremkommelighet 
under myting, kombinert med forstyrrelser.  
 
Rapporten har definert sommer- og høstmånedene som en sårbar periode. I disse månedene 
bør det vises ekstra hensyn, og iverksettes avbøtende tiltak, for å unngå negative påvirkninger 
på fugl (særlig laksand) og sel. Disse hensynene må veies opp mot den kunnskapen 
undersøkelser på tobis vil fremskaffe. Vi anser at definerte områder eller tidsperioder når 
mudring og deponering ikke bør gjennomføres som et svært viktig avbøtende tiltak. 
 
Strømforhold og spredning av sedimenter 
Etter vår mening vil mudring Tanamunning og etablering av en dypere og bredere renne 
gjennom sundet vil påvirke strømforholdene, med følger for naturmiljø. Sand vil legge seg på 
nye steder, og vind og bølger kan fjerne en del av sandbankene som i dag stikker opp av 
sjøen, og legge sanda i renna. En utretting og fordyping vil gjøre at større bølger vil opptre 
lengre inne i sundet, og da fjernes fort store mengder sand. 
 
NOF og Sabima ber om at dette vurderes mer inngående i en konsekvensutredning.  
 
Deponi 
Kystverket opplyser at det fortsatt ikke er klart hvordan massene skal deponeres, men har 
informert om at nedlegging av masser med rør byr på utfordringer. Valg av deponering er 
først og fremst basert på forslag fra fiskeriinteresser. En oversikt over ulike alternativ, der 
påvirkning på naturverdier er diskutert, må på plass. Gyteområde for tobis er registrert i 
nærheten av deponiområdet.  



 
Strømmålinger 
Det bør gjennomføres strømmålinger i alternative deponialternativer. Målingene vil blant 
annet kunne gi svar på om de deponerte massene vil være eksponert for erosjon. 
 
Forholdet til vannforskriften og vedtatt vannforvaltningsplan for vannregion Finnmark 
Tiltaksområdet ligger i vannområde Tana og omfatter kystvannforekomstene Tanaelva-ytre, 
Tanafjorden-indre og Leirpollen. Vanntypen er Ferskvannspåvirket beskyttet fjord (Vann-
Nett, 2017). De tre vannforekomstene er alle i stor grad fra før påvirket av kongekrabbe. 
Kongekrabbens beiteaktivitet påvirker bunnfaunaen.  
 
Vannforekomsten Leirpollen er påvirket av kommunalt avløp til sjø fra Austertana. 
Påvirkningsgraden er ukjent. Når det gjelder fysiske inngrep i vannforekomsten er det to kaier 
ved Elkems kvartsittbrudd. For vannforekomst Tanafjorden-indre er det en kai i Torhop og to 
flytebrygger for småbåter. Miljømålet for de tre vannforekomstene er alle god økologisk 
tilstand og god kjemisk tilstand (Vann-Nett, 2017).  
 
Vannforvaltningsplanen for Finnmark vannregion skal legges til grunn for regionale organers 
virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen, jf. 
vannforskriften § 29 og plan- og bygningsloven § 8-2. Vannforskriften gir rammer for 
fastsettelse av miljømål som skal sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig 
bruk av vannforekomstene.  
 
Vannforvaltningsplanen ble vedtatt i fylkestinget 9. desember 2015 og godkjent av Klima- og 
miljødepartementet 4. juli 2016. Hensikten med planen er å gi en oversiktlig framstilling av 
hvordan man ønsker å forvalte vannmiljøet og vannressursene i vannregionen i et langsiktig 
perspektiv. Det viktigste elementet i planen er miljømålene som man i fellesskap har kommet 
fram til, og som alle involverte myndigheter er forpliktet til å følge opp ved å legge dem til 
grunn for sin planlegging og virksomhet, jamfør vannforskriften § 29 og plan- og 
bygningsloven § 8-2. Miljømålet for en vannforekomst er som hovedprinsipp minst god 
økologisk tilstand og god kjemisk tilstand.  
 
Det generelle målet i vannforskriften er at alle vannforekomster skal ha minst god økologisk 
og god kjemisk tilstand, og miljømålene skal i utgangspunktet nås innen 2021. Paragraf 12 i 
vannforskriften skal vurderes når det skal fattes enkeltvedtak om ny aktivitet eller nye inngrep 
i en vannforekomst som kan medføre at miljømålene ikke nås eller at tilstanden forringes.  
 
Tiltakshaver plikter å innhente informasjon om de kvalitetselementene virksomheten vil 
påvirke, og Fylkesmannen som sektormyndighet i denne saken har ansvar for å påse at det er 
innhentet informasjon om de relevante kvalitetselementene. Dette følger av 
veiledningsplikten. Sektormyndigheten må ta stilling til om den omsøkte virksomheten vil 
medføre en forringelse, om virksomheten kan tillates, og eventuelt på hvilke vilkår. 
 
I utarbeidelsen av videre konsekvensvurderinger må det gjøres grundige vurderinger knyttet 
til tiltakets påvirkning på og eventuelle forringelse av miljøtilstanden i de aktuelle 
vannforekomstene. Vi forventer en grundig oversikt over hvilke vannforekomster som blir 
berørt, dagens tilstand, hvilke kvalitetselementer som blir berørt, og hvilken forventet effekt 
mudringen, deponeringen og eventuelt endret strømningsmønster vil ha på tilstanden til de 
gitte kvalitetselementene og nedbørfeltets miljøtilstand som helhet.  
 



I vannforskriften er den økologiske tilstanden uttrykt som klassene svært god, god, moderat, 
dårlig og svært dårlig. Det er kun forringelser der man går fra en klasse til en annen som 
innebærer en «forringelse» i bestemmelsens forstand, og som medfører at virksomheten må 
vurderes etter § 12. Det er verdt å merke seg at selv om den generelle klassifisering av 
vannforekomsten ikke endres, så er det tilstrekkelig at minst en tilstandsgrense krysses for et 
kvalitetselement for at det foreligger en «forringelse».1 Vi viser til at for alle 
vannforekomster i det aktuelle området så er tilstandsvurderingen «god».  
 
Med vennlig hilsen  
 
 

     
Kjetil Aa. Solbakken                                                             Christian Steel 
Generalsekretær NOF      Generalsekretær i Sabima 
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