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Fylkesmannen i Trøndelag - Vedtak om tillatelse til mudring ved 
Hammervatnet naturreservat i Levanger kommune 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har ferdigbehandlet søknaden fra Fylkesmannen i 
Trøndelag, og gir tillatelse til mudring og dumping ved Hammervatnet naturreservat i 
Levanger kommune. Tillatelse med vilkår følger vedlagt. 
 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal er oppnevnt av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet som settefylkesmann for behandling av den aktuelle saken, 
da Fylkesmannen i Trøndelag er inhabil. 
 
Vi viser til søknad av 07.07.2020 om mudring ved Hammervatnet naturreservat i Levanger 
kommune. 
 
Vedtak 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal gir Fylkesmannen i Trøndelag tillatelse til mudring og dumping i 
sjø ved Hammervatnet naturreservat i Levanger kommune, gnr. 180 bnr. 1 og gnr. 209 bnr. 1. 
Tillatelsen er gitt med hjemmel i Lov av 13.03.1981 om vern mot forurensning og om avfall 
(forurensningsloven) § 11, jf. § 16 og i medhold av Forskrift av 01.06.2004 om begrensning av 
forurensning (forurensningsforskriften) § 22-6. Fylkesmannen har ved avgjørelsen og ved fastsetting 
av vilkår lagt vekt på de forurensningsmessige ulempene ved tiltaket sammenholdt med de fordeler 
og ulemper tiltaket ellers vil medføre. Det er satt vilkår for tillatelsen. Tillatelse med vilkår følger 
vedlagt dette brevet. 
 
Det kan gjøres endringer i tillatelsen i medhold av forurensningsloven § 18. Endringene skal være 
basert på skriftlig saksbehandling og forsvarlig utredning av saken. En eventuell søknad om endring 
må derfor foreligge i god tid før endringen ønskes gjennomført. 
 
At det er gitt tillatelse fritar ikke fra erstatningsansvar for skade og ulempe eller tap forårsaket av 
forurensning, jf. forurensningsloven § 56. Brudd på tillatelsen er straffbart etter forurensningsloven 
§§ 78 og 79. 
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Det forutsettes at også eventuelle nødvendige tillatelser eller klareringer etter plan- og 
bygningsloven innhentes før tiltakene iverksettes. 
 
Bakgrunn 
Fylkesmannen i Trøndelag planlegger mudring av om lag 150 m3 masser over et areal på totalt 260 
m2 ved Hammervatnet naturreservat i Levanger kommune, gnr. 180 bnr. 1 og gnr. 209 bnr. 1. 
Mudring skal utføres ved to forskjellige lokaliteter i naturreservatet, henholdsvis nordvest og sørvest 
for et fugletårn. Arbeidet omfatter vedlikehold av et restaureringsprosjekt utført i 2017, der organisk 
masse ble fjernet for å gjenåpne vannspeilet i Vassbukta nedenfor fugletårnet etter gjengroing med 
takrør. Massene som tas opp ønskes dumpet ved de samme lokaliteter som de tas opp fra for å 
etablere mindre øyer som skal gi bedre og tryggere hekkeforhold for fuglene. Tiltakene er planlagt 
utført i perioden 5. til 20. august 2020 med en Truxor amfibie-gravemaskin. 
 
Fylkesmannen i Trøndelag erklærte seg 03.07.2020 i brev til Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet inhabil etter forvaltningsloven § 6 andre ledd til å behandle 
mudringssøknad for restaureringsarbeidet. I brev av 03.07.2020 oppnevnte departementet 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal som settefylkesmann til å behandle og avgjøre saken. 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal mottok 07.07.2020 søknad om mudring og dumping i det aktuelle 
området fra Fylkesmannen i Trøndelag. 
 
Høring 
Søknaden var ble ikke sendt på høring på grunn av tiltakets begrensede omfang og lave risiko for 
konflikter med andre interesser i området. Innsendt sammen med søknaden var uttalelse fra 
Levanger kommune fra 2020, samt en tillatelse fra Miljødirektoratet til tiltakene som ble utført i 
2017. Også epost sendt av Fylkesmannen i Trøndelag til grunneierne i området, samt oppsummering 
av videre korrespondanse med grunneierne, var vedlagt. I tillegg ble det sendt inn en uttalelse fra 
Nord-Trøndelag fylkeskommune til tiltaket i 2017 og informasjonsbrev sendt ut av Fylkesmannen i 
Trøndelag til en rekke mottakere i 2016-17 i forkant av tiltaket som ble utført den gangen. 
Fylkesmannen i Trøndelag skal også ha hatt dialog med Åsen settefiskanlegg angående 
vannstandsregulering i forbindelse med tiltakene i 2017. Her følger en oppsummering av de mest 
relevante innspillene: 
 
Levanger kommune (27.05.2020) 
Kommunen ønsker søknad etter plan- og bygningsloven da tiltaket ligger innenfor en sone langs 
Hammervatnet der tiltak er forbudt, som angitt i planbestemmelsene i kommuneplanens arealdel 
for Levanger kommune, punkt 6.2. Søknaden vil bli behandlet som en søknad om dispensasjon fra 
bestemmelsen. Kommunen har ellers ingen særlige innvendinger mot tiltaket, men vil vente med å 
behandle søknaden etter plan- og bygningsloven til godkjennelse av mudring foreligger. 
 
Grunneier Jon Anders Hammer 
Hammer skal ha blitt tilsendt beskrivelse av det planlagte tiltaket på epost 14.05.2020. Etter 
telefonsamtale med Hammer rundt 14. mai, skal Fylkesmannen i Trøndelag ha fått tilsendt et bilde 
av en grøft fra hans innmark som var delvis tettet i utløpet pga. en takrørbanke som hadde drevet 
med isen inn til land våren 2019. I dette området planlegger Fylkesmannen graving. Hammer skal ha 
stilt seg positiv til tiltakene som er planlagt gjennomført i august 2020. 
 
Grunneier Inger Todal Morset 
Morset skal ha blitt tilsendt beskrivelse av det planlagte tiltaket på epost 15.05.2020. I 
telefonsamtale med Fylkesmannen i Trøndelag samme dag skal hun ha stilt seg positiv til de 
planlagte tiltakene, og skriftlig svar ble ikke gitt. 
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Nord-Trøndelag fylkeskommune (14.12.2016) 
Fylkeskommunen vurderte forrige mudringstiltak (2017) opp mot kulturminnelovens § 3 om 
automatisk fredede kulturminner. Etter søk i arkiv og kulturminnedatabasen Askeladden og en faglig 
vurdering av landskapet i tiltaksområdet, fant fylkeskommunen at tiltaket ikke ville være i konflikt 
med automatisk fredede kulturminner. De hadde derfor ingen merknader til tiltaket, men de minnet 
om at dersom det likevel skulle oppdages ukjente kulturminner under arbeidet, må arbeidet stanses 
og fylkeskommunen kontaktes, jf. kulturminneloven § 8 annet ledd. Det ble stilt krav om at 
meldeplikten skulle videreformidles til de som skulle utføre arbeidet. 
 
Fylkesmannen i Møre og Romsdals vurderinger 
Mudring og dumping av masser i sjø er regulert av forurensningsforskriften kapittel 22. 
Forurensningsforskriften § 22-3 og § 22-4 fastsetter et generelt forbud mot mudring og dumping, 
men etter søknad kan det gis tillatelse til slik aktivitet i medhold av § 22-6. Bestemmelsene i kapittel 
22 gjelder all mudring fra skip, jf. § 22-1, og skip er definert som «ethvert sjøgående fartøy uavhengig 
av om fartøyet har egen drivkraft», jf. § 22-2. Amfibie-gravemaskin faller inn under denne 
definisjonen, og dermed er det planlagte tiltaket søknadspliktig. 
 
Muddermassene vil være å betrakte som næringsavfall, jf. forurensningsloven § 27a. Næringsavfall 
skal i utgangspunktet bringes til lovlig avfallsanlegg eller gjennomgå gjenvinning der det erstatter 
materiale som ellers ville ha blitt brukt, jf. § 32. Vi finner det i denne saken akseptabelt at 
muddermassene, som er ikke-forurensede, benyttes som omsøkt til å etablere mindre øyer nær 
mudringslokalitetene som skal bedre og trygge hekkeforholdene for fuglene i området. 
 
Verneforskriften for Hammervatnet naturreservat åpner for nødvendig skjøtsel når formålet med 
fredningen krever det. Vi viser her til verneforskriften kap. VIII, som fastslår at 
«forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med 
fredningen krever det». Forvaltningen av fredningsbestemmelsene er tillagt Fylkesmannen i 
Trøndelag, jf. kap. IX. 
 
Sediment, forurensning og partikkelspredning 
Sedimentene i området beskrives som bestående av organisk mudder med vannplanter og røtter 
over sandbunn. Ved Dulumkanalens utløp skal mudderet være iblandet silt. Takrørvegetasjonen skal 
ha bidratt til opphopning av organisk materiale, og næringsavrenning fra nærliggende landbruksdrift 
foreslås som en akselerator i gjengroingsprosessen.  
 
Sjøbunnen i tiltaksområdet er ikke undersøkt ved prøvetaking for å kartlegge forurensninger. I 
søknaden er det oppgitt at det ikke har vært kjente utslipp i området som skulle tilsi at sjøbunnen 
inneholder forurensning. Vi finner det ikke sannsynlig at sjøbunnen har et nevneverdig innhold av 
miljøgifter. 
 
I tillegg til mudring er det planlagt å slå takrørvegetasjon utenfor områdene der graving er planlagt. 
For å begrense partikkelspredning, er det planlagt å utføre dette til slutt, flere dager etter at graving 
er avsluttet. Vi finner at dette kan være en god måte å begrense partikkelspredning i vannet på, og 
setter som vilkår (4.4) at fjerning av takrørvegetasjon skal utføres etter mudringen. For øvrig er det 
viktig at mudre- og gravearbeidet og all ferdsel i verneområdet utføres skånsomt, jf. vilkår 4.2. 
Tiltaksarbeidet må også overvåkes visuelt for å ha kontroll på partikkelspredningen, jf. vilkår 5.1.  
 
Vurderinger etter naturmangfoldloven 
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Fylkesmannen i Møre og Romsdal har vurdert tiltakene etter Lov om naturens mangfold 
(naturmangfoldloven) § 8-12. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i opplysninger oppgitt i 
søknaden og i databasen Naturbasen. Vi finner at den foreliggende kunnskapen er tilstrekkelig til å 
behandle søknaden, jf. § 8 i naturmangfoldloven. Vi ser ingen grunn til å legge spesiell vekt på føre-
var-prinsippet i denne saken, jf. § 9. 
 
I Naturbasen er Hammervatnet, tiltaksområdet inkludert, registrert som et viktig yngle- og/eller 
rasteområde for fuglearter som trane, enkeltbekkasin, storlom og småspove. Horndykker og 
sothøne nevnes som karakteristiske arter for området. Sumpskog og takrørvegetasjon er utbredt. 
Området har rike bergarter og marine avsetninger, og er påvirket av tilsig fra jordbruksarealene 
rundt, noe som har bidratt til rik vannvegetasjon og insektliv. Området ble vernet i 1984, og formålet 
med vernet er å bevare et viktig våtmarksområde med tilknyttet vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv. 
Takrørbeltet har blitt massivt i buktene, noe som medfører problemer for blant annet sothøne, som 
er avhengig av åpne vannspeil. Restaurering av vannkanaler i takrørbeltet ble sist utført i 2017. 
 
Hammervatnet og Gullberget er registrert som svært viktige friluftslivsområder. Ingen kulturminner 
er registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet til tiltaksområdet. 
 
Vi betrakter tiltakene som gode og viktige biotopfremmende tiltak, som vil kunne gi en gevinst for 
miljøet i naturreservatet. Tiltakene medfører imidlertid risiko for en viss miljøulempe i anleggsfasen i 
form av støy, forstyrrelser, utslipp fra anleggsmaskin, mindre terrengskader, etc. Det er viktig at det 
ikke arbeides i fuglenes hekkeperiode, jf. vilkår 4.5. Perioden der fuglene er ekstra sårbare kan 
anslås til 1. mars til 31. juli. 
 
Etter § 10 i naturmangfoldloven skal en påvirkning på et økosystem alltid vurderes ut fra den 
samlede belastningen som økosystemet blir utsatt for. Det omsøkte tiltaket vil medføre en 
temporær forstyrrelse, men er temmelig begrenset i tid og omfang. Vi finner ikke at tiltaket vil 
medføre et vesentlig bidrag til den samlede belastningen i området, men at det derimot på sikt vil 
kunne medføre en bedring av situasjonen for flere av artene som oppholder seg i området. 
 
Etter § 11 i naturmangfoldloven skal tiltakshaver dekke kostnadene ved å hindre eller redusere 
eventuell skade på naturmangfoldet i tiltaksområdet dersom dette ikke er urimelig med 
utgangspunkt i tiltakets karakter og den eventuelle skaden. I denne saken finner Fylkesmannen det 
rimelig at tiltakshaver får gjennomført og dekker eventuelle kostnader ved avbøtende tiltaks slik de 
blir beskrevet i tillatelsen. De avbøtende tiltakene er også i henhold til § 12 i naturmangfoldloven, 
der det settes krav til bruk av miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder for å unngå eller redusere 
skader på naturmangfoldet. 
 
Vanndirektivet 
Tiltakene skal utføres i innsjøvannforekomsten ved navn Hammervatnet, som i databasen Vann-nett 
har moderat økologisk tilstand og god kjemisk tilstand. Trofigrad og perioder med unormalt lav 
vannstand skal være årsak til at økologisk tilstand er satt til moderat. Ifølge innsendte 
søknadsdokumenter ble det registrert blågrønnalger i en bukt i området i 2018 og 2019, noe som 
typisk oppstår ved lav vannstand og stillestående vann.  
 
Nye inngrep i en vannforekomst kan, ifølge Forskrift om rammer for vannforvaltningen 
(vannforskriften) ikke utføres dersom det er risiko for at inngrepet vil medføre en forringelse av 
forekomstens økologiske status. Vi kan ikke se at de planlagte tiltakene, som er av et meget 
begrenset omfang, vil kunne medføre en slik risiko. Gjenåpning av vannkanalene vil gi raskere 
vannutskiftning inne i takrørbeltet, og dermed kunne medføre en bedring av tilstanden. 
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Konklusjon 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal tillater mudring og dumping i sjø etter fastsatte vilkår. Vi mener at 
miljøulempen tiltaket medfører i selve anleggsperioden vil være vesentlig mindre enn den positive 
miljøeffekten for området på lengre sikt. 
 
Erstatningsansvar 
Tillatelsen fritar ikke for erstatningsansvar for forurensningsskade etter forurensningsloven § 10 og 
kapittel 8. 
 
Saksbehandlingsgebyr 
Gebyr knyttet til Fylkesmannen i Møre og Romsdals saksbehandling ble varslet i brev av 08.07.2020. 
Vedtak om gebyr vil bli fattet når kommentarfristen i varselbrevet er utløpt. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan klages inn til Miljødirektoratet etter reglene i kapittel VI i forvaltningsloven av partene i 
saken eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra avgjørelsen er mottatt. En eventuell 
klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen skal begrunnes, og 
opplysninger som kan ha innvirkning på saken bør nevnes. Dersom vedtaket påklages, kan 
Fylkesmannen eller Miljødirektoratet etter forespørsel vedta at vedtaket ikke skal tre i kraft før 
klagen er endelig avgjort, jf. 42 i forvaltningsloven. Klagen skal sendes via Fylkesmannen. 
 
En eventuell klage fører ikke automatisk til at iverksettelsen av vedtaket utsettes. Fylkesmannen eller 
Miljødirektoratet kan etter anmodning eller av eget initiativ beslutte at vedtaket ikke skal iverksettes 
før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjørelsen av spørsmålet om iverksettelse kan ikke 
påklages. 
 
Offentliggjøring av tillatelsen 
Vedtaket skal gjøres offentlig kjent, jf. § 36-11 i forurensningsforskriften. Den som har fått tillatelse, 
skal så snart som mulig kunngjøre dette i dagspressen. Kunngjøringen skal inneholde en kort 
orientering om tillatelsen, informasjon om hvor man kan henvende seg for å få innsyn i 
saksdokumentene og opplysninger om klageinstans og frist for en eventuell klage på vedtaket. Kopi 
av kunngjøringen skal sendes Fylkesmannen i Møre og Romsdal innen en måned etter at tillatelsen 
er gitt. Bedriften kan gjerne benytte sin egen logo i kunngjøringen. Fylkesmannens logo skal ikke 
benyttes. Dette er vårt forslag til kunngjøringstekst: 
 
Fylkesmannen i Trøndelag får tillatelse til mudring i Hammervatnet naturreservat for å gjenåpne vannspeil 
i tilgrodd takrørbelte. Totalt ca. 150 m3 masse skal tas opp, og massene skal benyttes i samme område til å 
opprette småøyer som skal gi bedre og tryggere hekkeforhold for fugl. Tiltakene er planlagt utført med 
amfibiemaskin i august 2020. Tillatelsen er gitt av Fylkesmannen i Møre og Romsdal, som er oppnevnt som 
settefylkesmann i saken. 
 
Vedtak med tillatelse kan leses på nettsidene til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 
www.fylkesmannen.no/Mr, under «Forureining» og «Kunngjeringar». 
 
Datoer og frister 

 Vedtaket skal kunngjøres i dagspressen så snart som mulig 
 Det skal gis oppstartsmelding til Fylkesmannen i Møre og Romsdal når tiltaket settes i gang. 

Meldingen kan gis direkte til saksbehandler på epost, fmmrthau@fylkesmannen.no. 
 Tillatelsen er gyldig til 31.12.2021 

http://www.fylkesmannen.no/Mr
mailto:fmmrthau@fylkesmannen.no
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 Sluttrapport i tråd med vilkår 6.1 i tillatelsen skal sendes til Fylkesmannen innen 6 uker etter 
at tiltakene er ferdig utført. 

 
 
Med hilsen 
 
Ulf Lucasen (e.f.) 
ass. miljøverndirektør 

  
 
Thomas Aurdal 
overingeniør 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
LEVANGER KOMMUNE Postboks 130 7601 LEVANGER 

 
 
 



   TILLATELSE 
    
    

 

Tillatelse for Fylkesmannen i Trøndelag til mudring ved Hammervatnet 
naturreservat i Levanger kommune 

Tillatelsen er gitt i medhold av lov av 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall § 
11 og forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 22 
om mudring og dumping i sjø og vassdrag. Det er satt vilkår etter forurensningsloven § 16. Tillatelsen 
kan ikke tas i bruk før det også foreligger eventuelle nødvendige tillatelser eller klareringer etter 
plan- og bygningsloven. 
 
Bedriften må på forhånd avklare skriftlig med Fylkesmannen i Møre og Romsdal endringer den 
ønsker å foreta i forhold til opplysninger gitt i søknaden eller under saksbehandlingen som kan ha 
miljømessig betydning. 
 
Tillatelsen gjelder fra dags dato og er gyldig frem til 31.12.2021. 
 
Bedriftsdata 

Bedrift Fylkesmannen i Trøndelag 
Beliggenhet/gateadresse - 
Postadresse Postboks 2600, 7737 STEINKJER 
Org. nummer (bedrift) 974 764 350 
Lokalitet for tiltaket Hammervatnet naturreservat 
Gårds- og bruksnummer for 
tiltaket 

Gnr. 180 bnr. 1 og Gnr. 209 bnr. 1 

Koordinater for tiltaket (UTM 
32) 

Tiltaksområde nord: 602332 (X), 7056756 (Y) 
Tiltaksområde sør: 602376 (X), 7056588 (Y) 

Kommune tiltaket utføres i Levanger 
 
Fylkesmannens referanser 

Tillatelsesnummer Anleggsnummer Risikoklasse1 Saksnr. 
Mudring: 2020.0708.T 
Dumping: 2020.0709.T 

Mudring: 5037.0120.01 
Dumping: 
5037.0120.02 

4 2020/3671 

Tillatelse gitt: Endringsnummer: Sist endret:  
13.07.2020 - -  

 
 
Ulf Lucasen (e.f.) Thomas Aurdal 
ass. miljøverndirektør overingeniør 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 

 
1 Miljømyndighetenes system for beregning av hyppighet av frekvensbasert tilsyn, der risikoklasse 1 er høyest og 4 
er lavest. 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6?q=forurensning


  Side: 2/4 

Endringslogg 
 

Endringsnummer Endringer av  Punkt Beskrivelse 
- - - - 

 
 

1. Tillatelsens virkeområde 
Tillatelsen omfatter mudring av totalt ca. 150 m3 masser i to separate områder på til 
sammen ca. 260 m2 ved Hammervatnet naturreservat i Levanger kommune og dumping av 
massene ved samme lokaliteter. 
 

2. Generelle vilkår 
2.1 Det forutsettes at tiltaket gjennomføres som angitt i søknad datert 07.07.2020 dersom ikke 

annet fremgår av tillatelsen, andre vedtak eller på annen måte er avklart med Fylkesmannen 
i Møre og Romsdal.  
 

2.2 Forurensningsmyndighetens vilkår skal ikke være til hinder for at andre myndigheter kan 
stille krav med hjemmel i annen lovgivning.  
 

2.3 Tiltakshaver er ansvarlig for at vilkårene i tillatelsen blir overholdt. Tiltakshaver plikter å 
orientere vedkommende som skal gjennomføre tiltakene om de vilkår som gjelder, samt de 
restriksjoner som er lagt på arbeidet.  
 

2.4 Forurensningsmyndigheten, eller de den bemyndiger, skal til enhver tid ha adgang til 
området for inspeksjon.  
 

2.5 Fylkesmannen kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen, sette nye vilkår, og om 
nødvendig trekke tillatelsen tilbake, dersom betingelser gitt etter forurensingsloven § 18 er til 
stede. Fylkesmannen har på samme grunnlag rett til, på ethvert tidspunkt, å stoppe arbeidet.  
 

2.6 Hvis det viser seg at de omsøkte løsningene med de beskrevne miljøbeskyttende tiltak ikke 
virker som forutsatt i vilkårene, kan den ansvarlige umiddelbart bli pålagt å sette i gang 
ytterligere tiltak. 
 

2.7 Ved mistanke om eventuelle funn av kulturminner underveis i arbeidet skal arbeidene 
stanses og Trøndelag fylkeskommune kontaktes. 
 

3. Internkontroll, beredskap og varsling 
3.1 Tiltakshaver skal uten opphold varsle Fylkesmannen om alle unormale forhold som har, eller 

kan få forurensningsmessig betydning.  
 

3.2 Tiltakshaver plikter å ha et oppdatert internkontrollsystem, jf. forskrift om systematisk helse-, 
miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 6. desember 1996. 
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Internkontrollen skal bl.a. sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i denne 
tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante forskrifter til disse lovene.  
 

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 Den 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 den ansvarlige 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 09.07.1992 om varsling av akutt forurensning eller fare 
for akutt forurensning. Melding om akutt forurensning gjøres til brannvesenet, telefon: 110. 
Kystverket har 24 timers vaktberedskap og får meldinger fra brannvesenet om akutt 
forurensning. 
 

4. Mudring og dumping 
4.1 Fylkesmannen skal varsles når arbeidene starter.  

 
4.2 Mudring og dumping skal foretas i tråd med to avgrensede områder som vist i kartvedlegg til 

søknaden.  
 

4.3  Mudring, dumping og all kjøring/transport må utføres skånsomt for å i størst mulig grad 
begrense oppvirvling og spredning av partikler og fysiske skader i verneområdet. 
 

4.4 Fjerning av takrørvegetasjon utenfor anleggsområdet må, for at partikkelspredningen under 
mudre- og gravearbeidet skal begrenses, utføres tidligst to dager etter at mudre- og 
gravearbeidet er avsluttet. 
 

4.5 Anleggsarbeid i verneområdet må av hensyn til fuglene ikke utføres i perioden 1. mars til 31. 
juli. 
 

5. Kontroll og overvåking 
5.1 Det må utføres visuell overvåkning under tiltaksarbeidene for å kontrollere 

partikkelspredningen i vannmassene. Ved vedvarende stor partikkelspredning må det 
vurderes å forsterke de avbøtende tiltakene.  
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6. Rapportering 
6.1 Det skal sendes sluttrapport til Fylkesmannen innen 6 uker etter at anleggsarbeidet er 

avsluttet. Rapporten skal inneholde: 
- Kort beskrivelse av utførte tiltak 
- Kort beskrivelse av avbøtende tiltak utført under arbeidet for å redusere 

belastningen på naturmiljøet 
- Beskrivelse av eventuelle avvik fra tiltaksplan og tillatelse og eventuelle uønskede 

hendelser. 
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