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Søknad om åpning av Svartnes deponi - Deponering av forurensede 
mudringsmasser i strandkantdeponi i Vardø kommune 

 
I medhold av lov 13.3.1981 om vern mot forurensing og om avfall (forurensningsloven) §11, søkes det 
om tillatelse til gjenåpning av Svartnes deponi med det formål å deponere forurensede 
mudringsmasser fra planlagt mudring ved Kiberg havn og Vardø havn i Vardø kommune. 
 
Vardø kommune planlegger mudring ved to lokaliteter, Vardø havn og Kiberg havn, i egen kommune. 
Ved Vardø havn skal det mudres for å oppnå ønsket dybde i forbindelse med etablering av 
småbåthavn i indre del av havneområdet. Ved Kiberg havn skal det utdypes for økt innseilingsdybde 
og utføres endringer på molo for å bedre innseiling i havn. 
 
Alternativ deponering av mudringsmassene vil være å frakte massene til nærmeste etablerte deponi 
for forurensede masser. Det er to avfallsmottak for forurensede masser i fylket, Stengelsmoen i Alta 
(VEFAS) og Gassanjarga i Tana (ØFAS), og deponiene befinner seg henholdsvis 510 km og 140 km 
fra Vardø kommune. Transport av masser ved godkjent mottak vil innebære store økonomiske 
kostnader, samt miljøkostnader i form av klimagassutslipp fra transport. 
 
I forbindelse med denne søknaden er det vurdert kapasitet, forurensing og egnethet ved Svartnes 
deponi for mottak av forurensede muddermasser. 
 
Ved oppgradering av sjeté til +3,7 LAT har deponiet kapasitet på 35 000 m3 og lokaliteten regnes som 
egnet til deponi i tillegg til at lokalitet anses passende i henhold til gjeldende reguleringsplan 
«Områdereguleringsplan for Svartnes- Bussesundet og en del av Vardø øya». 
 
I første fase er det ønskelig for Vardø havn på vegne av Vardø kommune og få i gang mudring ved ny 
indre molo i de første månedene av 2021, slik at området får en dybde på -5.3m. Mudringsapparat 
befinner seg i Gamvik og det vil være økonomisk hensiktsmessig å få apparatet til Vardø etter at det 
er ferdig i Gamvik ved årsskiftet. 
 
Planen er å få lagt ut flytebrygger ved indre molo i løpet av første halvår av 2021. Da vil det være 
særledes viktig at mudringsarbeidet er gjennomført før flytebryggene skal legges ut. 
 
Ved spørsmål i forbindelse med søknaden vennligst ta kontakt ved undertegnede på epost: 
alonza.garbett@vardo.kommune.no eller tlf: 45847771. 
 
Vi ser frem til et positivt svar og rask behandling av saken. 
 
Med hilsen 
TNPK (Teknisk Næring Plan og Kultur) 
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Alonza Garbett 
Enhetsleder TNPK  
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Vedlegg 
 

1. Følgebrev (dette brev) 
2. Søknad om åpning av Svartnes deponi med vedlegg 
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Klage  
Dette vedtaket kan påklages til Klima- og miljødepartementet (KLD) av parter eller andre med 
rettslig klageinteresse innen tre uker etter at dette brevet er kommet fram eller fra vedkommende  
fikk eller burde skaffet seg kjennskap til vedtaket. Eventuell klage skal angi hva det klages over og 
den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes og skal sendes til Miljødirektoratet. 

 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Kari Holden Hanna Otterholt Bertinussen 
seksjonsleder seniorrådgiver 
 
 
Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.   
 
 
Kopi til: 
Fylkesmannen i Finnmark / Finnmárkku Fylkkamánni Statens hus 9815 Vadsø 
Eirik.Karlsen@vadso.kommune.no    
 












