
 

 

Tillatelse etter forurensningsloven 
til utfylling i Drammen Havn –  Trinn 3 
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Endringslogg 

Endringsnummer Endringer av  Punkt Beskrivelse 
1 08.02.2022 1, 4.2, 9.1 

og 9.2 
Ordlyd i tillatelse endret fra «sand» til 
«tildekkingsmasser» og fra «sandlag» til 
«tildekkingslag». Lagt til krav om 
miljørisikovurdering av 
tildekkingsmassene, samt at massenes 
fraksjon skal være i tråd M-411/2015 tab. 
1.  
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1 Tillatelsens ramme 
Tillatelsen omfatter utfylling av 5 520 000 m3 (± 1 100 000) m3 steinmasser innenfor et areal på 
190 900 m2 (±10 000 m2) i Drammensfjorden ved Holmen i Drammen kommune.  
 
Eventuelle fine masser som følger utfyllingsmassene skal ikke overskride 
konsentrasjonsgrensene tilsvarende tilstandsklasse II i henhold til Miljødirektoratet sin veileder 
for grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota (M-608/2016). Det tillates ikke bruk 
av reaktive bergarter eller bygnings- og rivningsavfall. 
 
Før utfylling foretas skal sjøbunn, som ikke allerede er dekket av eksisterende fylling, dekkes til 
med et 30 cm tykt lag med tildekkingsmasser.  
 
Arbeidene skal gjennomføres fra både land og lekter.  
 
Av hensyn til fisk skal det ikke gjennomføres utfyllingsarbeider mellom klokken 23:00 – 06:00 i 
tidsperioden mellom 1. mai og 1. november.  
 
Drammensregionens Interkommunale Havnevesen (heretter kalt tiltakshaver) er ansvarlig for at 
vilkår i tillatelsen overholdes.  

2 Generelle vilkår 

2.1 Gjennomføring av tiltak 
Det forutsettes at tiltaket gjennomføres som angitt i søknaden datert 4. juni 2020 dersom ikke 
annet fremgår av tillatelsen, andre vedtak eller på annen måte er avklart med Statsforvalteren. 
Vesentlige endringer i forutsetningene i forhold til det som er oppgitt i søknaden tas opp med 
Statsforvalteren i god tid før endringene vil bli gjort gjeldende. 
 

2.2 Sikring av tiltaksområdet 
De deler av tiltaksområdet hvor det aktivt utføres arbeid på land, skal holdes avsperret og ikke 
være tilgjengelig for allmennheten. 
 

2.3 Varsling av tiltaksgjennomføring 
Tiltakshaver skal varsle Statsforvalteren senest 1 uke før tiltaket settes i gang og når tiltaket er 
avsluttet. 
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2.4 Ansvar for overholdelse av vilkår i tillatelsen 
Tiltakshaver er ansvarlig for at vilkårene i tillatelsen blir overholdt, og plikter å orientere 
vedkommende som skal gjennomføre utfyllingsarbeidene om de vilkår som gjelder, samt de 
restriksjoner som er lagt på arbeidet. 
 

2.5 Utslippsbegrensninger 
De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er 
uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsens pkt. 3 til 9. Utslipp som ikke er 
uttrykkelig regulert på denne måten, er også omfattet av tillatelsen så langt opplysninger om 
slike utslipp er fremkommet i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent 
på annen måte da vedtaket ble truffet. Dette gjelder likevel ikke utslipp av prioriterte miljøgifter 
oppført i vedlegg 1. Utslipp av slike komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette 
framgår gjennom uttrykkelig regulering i vilkårenes pkt. 3 til 9.  
 

2.6 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig 
All forurensning fra arbeidene, herunder utslipp til luft og vann, samt støy og avfall (plast), er 
isolert sett uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter 
virksomheten å redusere sine utslipp, herunder støy, så langt dette er mulig uten urimelige 
kostnader. Plikten omfatter også utslipp av komponenter det ikke gjennom vilkår i pkt. 3 flg. 
uttrykkelig er satt grenser for.  
 

2.7 Endring av vilkår 
Statsforvalteren kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen, sette nye vilkår, og om 
nødvendig kalle tillatelsen tilbake, dersom vilkår gitt etter forurensningsloven § 18 er til 
stede. Statsforvalteren har på samme grunnlag rett til, på ethvert tidspunkt, å stoppe 
arbeidene. 
 

2.8 Plikt til forebyggende vedlikehold 
Tiltakshaver skal sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig 
betydning. System og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal kunne dokumenteres. 
 

2.9 Tiltaksplikt ved økt forurensningsfare 
Dersom det oppstår fare for økt forurensning, plikter tiltakshaver så langt det er mulig uten 
urimelige kostnader å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller redusere den 
økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig å redusere eller innstille driften.  
 
Tiltakshaver skal så snart som mulig informere forurensningsmyndigheten om forhold som kan 
føre til vesentlig økt forurensning eller forurensningsfare. Akutt forurensning skal varsles iht. 
punkt 3.4.   
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2.10 Internkontroll  
Tiltakshaver plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift 
om dette1. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at utøvende entreprenør 
overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante 
forskrifter til disse lovene. Tiltakshaver plikter å holde internkontrollen oppdatert.  
 
Tiltakshaver plikter til enhver tid å ha oversikt over alle forhold som kan medføre forurensning og 
kunne redegjøre for risikoforhold. Plikt til å gjennomføre risikoanalyse med hensyn til akutt 
forurensning følger av vilkår 3.1. 
 

2.11 Hensyn til friluftsliv og naturmiljø 
Ved gjennomføring av tiltaket må tiltakshaver tilpasse arbeidet og ta hensyn til friluftsliv og 
naturmiljø i området. 
 

2.12 Tilsyn 
Virksomheten plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne 
bemyndiger, føre tilsyn med anleggene til enhver tid.  

3 Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning 

3.1 Miljørisikoanalyse 
Tiltakshaver skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet, og vurdere resultatene i 
forhold til akseptabel miljørisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, grunn og luft 
skal kartlegges. Miljørisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold ved 
virksomheten som kan medføre akutt forurensning med fare for helse- og/eller miljøskader inne 
på virksomhetens område eller utenfor. Ved modifikasjoner og endrede produksjonsforhold skal 
miljørisikoanalysen oppdateres.  
 
Tiltakshaver skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning og 
de helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre.  
 

3.2 Forebyggende tiltak 
På basis av miljørisikoanalysen skal tiltakshaver iverksette risikoreduserende tiltak. Både 
sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Tiltakshaver skal ha 
en oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene.  
 

3.3 Etablering av beredskap  
Tiltakshaver skal på bakgrunn av miljørisikoanalysen og de iverksatte risikoreduserende tiltakene 
etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning. Beredskapen skal være tilpasset 

 
 
1 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 06.12.1996 nr. 1127 
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den miljørisikoen som tiltaket til enhver tid representerer. Beredskapen mot akutt forurensning 
skal øves minimum en gang per år. 
 

3.4 Varsling av akutt forurensning 
Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende forskrift2. 
Tiltakshaver skal også så snart som mulig underrette Statsforvalteren i slike tilfeller. Kystverket er 
rette myndighet for akutt forurensning, og skal kontaktes på følgende telefonnummer: 33 03 48 
00, eller e-post: vakt@kystverket.no 

4 Utfylling av masser  

4.1 Mottakskontroll 
Tiltakshaver skal utarbeide en dokumentert rutine for mottakskontroll for masser som skal 
anvendes til utfyllingen. Mottakskontrollen skal gjennomføres av tiltakshaver, før utfylling, på alle 
lass som mottas med steinmasser. 
 
Tiltakshaver må kunne dokumentere at det er stilt krav til masseleverandører om et definert lavt 
vektinnhold av plast i massene.  
 

4.2 Utlegging av tildekkingsmasser før gjennomføring av utfylling  
Før utfyllingen iverksettes skal det legges ut et 30 cm lag med tildekkingsmasser over et område 
som omfatter selve utfyllingsarealet. Tildekkingsmassene skal være fri for forurensning og skal 
tilfredsstille tilstandsklasse I-II i henhold til Miljødirektoratets veileder for Grenseverdier for 
klassifisering av vann, sediment og biota (M-608/2016). Tildekkingsmassene skal heller ikke 
inneholde plast eller annet avfall, og skal være av en beskaffenhet om gjør dem egnet til å 
forhindre oppvirvling og spredning av forurenset sediment når steinmassene legges ut. 
 
Det stilles ikke krav til utlegging av tildekkingsmasser der sjøbunnen allerede er dekket av 
eksisterende fylling, da det ikke foreligger noen vesentlig fare for oppvirvling av sediment på 
disse stedene. Tiltakshaver er selv ansvarlig for å kartlegge hvor det vil være behov for utlegging 
av tildekkingsmasser, og hvor dette ikke vil være nødvendig på grunn av eksisterende fylling. 
 
Tildekkingsmassene skal tilfredsstille størrelsesfraksjoner i tabell 1 i Miljødirektoratets veileder 
M-411/2015 (tab. 1). Dersom det skal benyttes tildekkingsmasser med innslag av grovere 
partikler, må dette risikovurderes, samt være i tråd med M-411/2015.  
 
Før utfylling med tildekkingsmasser må det gjennomføres en miljørisikovurdering som gir svar på 
hvilke egenskaper tildekkingsmassene må ha for å være best egnet til tildekking, samt hindre 
oppvirvling av sediment. Valg av type tildekkingsmasse skal baseres på dette. Valg av mest 
hensiktsmessig metode for utlegging av tildekkingslag må også inngå i miljørisikovurderingen. 
Denne vurderingen må gjennomføres av en sakkyndig uavhengig 3. part og skal foreligge som 
skriftlig dokumentasjon.  

 
 
2 Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269 

mailto:vakt@kystverket.no
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Tabell 1. Krav til tildekkingsmasser som skal benyttes i Drammen havn.   

 
 
Tiltakshaver skal kunne kartfeste hvor massene har blitt fylt ut (angitt på kart med koordinater), 
kunne dokumentere hvor mye tildekkingsmasser som har blir fylt ut, tykkelsen på 
tildekkingslaget, samt dokumentere at massene som er fylt ut er av en fraksjon som er egnet til 
formålet. Dette skal rapporteres jf. punkt 9.  
 

4.3 Gjennomføring av utfyllingen  
Utfylling av masser skal gjøres på en måte som minimerer spredning av forurensning, og skal 
gjennomføres så skånsomt som mulig med de beste tilgjengelige teknikker (BAT).  
Teknologien skal vurderes ut fra sedimentenes beskaffenhet og videre håndtering, og skal også 
vurderes underveis i arbeidet. Kriterier for bytte av teknologi skal beskrives i internkontrollen. 
 
Utfyllinger skal gjennomføres mest mulig skånsomt under rolige strøm- og vindforhold for å 
begrense spredningen av partikler i størst mulig grad.  Det skal etableres en steinsjete i ytterkant 
av tiltaksområdet for å begrense spredning av partikler.  
 
Utfylling av masser skal ikke gjennomføres dersom turbiditetsmåler er ute av funksjon.  
 
Av hensyn til fisk skal det ikke gjennomføres utfyllingsarbeider mellom klokken 23:00 – 06:00 i 
tidsperioden mellom 1. mai og 1. november.  
 
Det skal benyttes lenser med skjørt for å fange opp plast. Ved utfylling fra lekter, skal det foretas 
kontroll og oppsamling av sprengtråder i lensene og utenfor lensene etter dumping av hvert lass. 
Ved utfylling fra land skal det jevnlig foretas kontroll og oppsamling av sprengtråd i lensene. I 
mørket skal det benyttes belysning for å sikre at plast ikke kommer på avveie.  
 
Det tillates ikke å bruke steinmasser som inneholder plastarmering til utfylling. Dersom det 
påtreffes avfall skal dette sorteres fra og leveres godkjent avfallsmottak. 

Forurenset 
sediment    Egnet tildekkingsmateriale 
Forurenset 
sediment  

Kornstørrelse 
(mm) 

Kornstørrelse 
(mm) 

Beskrivelse, i tilfelle bruk av 
ensgradert materiale 

Siltlig leire ≤ 0,002 ≤ 0,004 - 0,03 Middels til grov silt 

Ensgradert silt 0,004 0,008 - 0,1 Middels silt til grov sand  

Velgradert silt  0,006 0,012 - 0,5 Grov silt til middels sand  

Ensgradert sand  0,08 0,08 - 1 Middels til grov sand  

Velgradert sand 0,08 0,08 - 30 Middels sand til grov grus 
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Mengder og tidspunkt for utfylling av masser, samt utfyllingsdybde og utfyllingssted skal 
loggføres og rapporteres, jf. vilkår 9. Oversikten skal være tilgjengelig for 
forurensningsmyndigheten.  
 
Tiltakshaver skal tilpasse arbeidet og ta hensyn til naturressurser og friluftsliv. Holmen ligger i et 
deltaområde der gytefisk av laks og sjøørret har sin oppvandring til Drammenselva i månedene 
mai til november. Drammen havn må derfor kunne redegjøre for risikoforhold for ytre miljø. 
Risikovurderingen skal beskrive hvordan Drammen havn tar hensyn til gytevandringene.  
 
Tiltakshaver har ansvaret for å informere og sikre at vedkommende som skal gjennomføre 
utfyllingsarbeidene følger de vilkår som gjelder.  

5 Kontroll og overvåking   

5.1 Kontroll- og overvåkingsprogram   
Det skal gjennomføres utslippskontroll og -overvåking av utfyllingsarbeidene i henhold til et 
kontroll- og overvåkingsprogram. Kontroll- og overvåkingsprogrammet skal inngå i 
internkontrollen. Programmet skal være tilstrekkelig omfattende til å avdekke eventuell 
spredning av forurensning i forbindelse med utfyllingsarbeidene.  
 

5.2 Overvåking    
Tiltakshaver skal ha en tilstrekkelig turbiditetsovervåking til å avdekke eventuell spredning av 
partikler i forbindelse med gjennomføring av tiltaket.  
 
Under anleggsperioden skal det kontinuerlig tas prøver/målinger av: 

 Turbiditet i minst en referansestasjon som ikke er påvirket av utfyllingsarbeidet (utenfor 
tiltaks- og influensområdet).  

 Turbiditet i minst en målestasjon som er påvirket av utfyllingsarbeidet og som maksimum 
ligger 50 meter fra tiltaksområdet.  

 Målinger av pH.  

Ved mistanke om at utfyllingsmassene kan inneholde finstoff med tungmetaller, skal det 
gjennomføres målinger på arsen, bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel og sink før 
massene fylles ut. Det er ikke tillatt å fylle ut forurensede masser. 

Tiltakshaver må også gjennomføre målinger på nitrogenforbindelser (nitrat, nitritt, ammonium og 
TOT-N). Prøvetakingsfrekvensen på nitrogenforbindelser skal baseres på virksomhetens 
miljørisikovurdering.  

Måleprogram skal inngå i kontroll- og overvåkingsprogrammet. Måleprogrammet skal beskrive 
både prøvetaking, analyse og/eller beregning, herunder:  

 Prøvetakings- og analysemetode.  
 Valg av måleperioder.  
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 Bergeningsmodeller og utslippsfaktorer som benyttes.  
 Beregning av usikkerhet i målingene for rapporteringspliktige komponenter.  

 
Det skal gjennomføres kontinuerlige turbiditetsmålinger så lenge utfylling pågår. Hvis 
turbiditetsmåler er ute av drift må arbeidene stanses. Turbiditetsmålingene skal utføres i 
henhold til norsk standard (NS 9433:2017), og grenseverdien for turbiditet er satt til 10 NTU over 
referanseverdi. Ved overskridelse av referansenivå med >10 NTU utover en periode på 20 
minutter skal arbeidene stanses, årsaksforholdene avklares og nødvendige avbøtende tiltak 
gjennomføres. Arbeidene kan ikke starte opp igjen før turbiditeten er på et stabilt nivå under 
grenseverdien. Ved overskridelser av turbiditetsgrensen, som skyldes utfylling, skal Drammen 
havn vurdere å ta vannprøver for å måle miljøgiftinnholdet. Denne vurderingen skal være 
forankret i miljørisikovurderingen. Med miljøgiftinnholdet menes det i dette tilfelle arsen, bly, 
kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel, sink, PAH16, PCB og TBT.  
 
Tiltakshaver må selv gjøre en vurdering av hvor turbiditetsmålerne skal plasseres, basert på 
utførte turbiditetsmålinger og eventuelt målinger av temperatur og salinitet. 
 
pH skal måles i tiltaksområdet under hele anleggsperioden. Utfylling må stanses i perioder med 
pH i overflatevann (målt på 1 meters dyp) høyere enn 8,5. Arbeidene skal ikke gjenopptas før pH-
målinger viser en pH-verdi på under 8,5.  
 

5.3 Lagring av dokumentasjon fra utslippskontroll 
Tiltakshaver skal ta vare på alle prøveresultater og annen dokumentasjon fra kontrollen og 
overvåkingen av driften. Opplysningene skal lagres i minst fem år, og de skal være tilgjengelige 
ved kontroll eller på forespørsel fra forurensningsmydnigheten, jf. forurensingsloven § 50.  
 
Tiltakshaver skal den 1. mars hvert år rapportere inn resultatene fra turbiditetsmålingene og 
vannanalysene for det foregående året i årsrapporten. Denne skal oversendes til 
Statsforvalteren.  
 

5.4 Kvalitetssikring av målingene 
All prøvetaking, behandling og analyse skal utføres etter Norsk Standard (NS). Dersom NS ikke 
finnes, kan annen, utenlandsk/internasjonal standard benyttes.  Laboratorier/tjenester med 
relevant akkreditering skal benyttes der dette er mulig. 

6 Støy 
Virksomheten har ikke søkt om tillatelse til å slippe ut støy, men må forholde seg til eventuelle 
reguleringsbestemmelser og Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016).  
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7 Avfall 
Tiltakshaver plikter så langt det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper å unngå at det 
dannes avfall som følge av virksomheten. Særlig skal innholdet av skadelige stoffer i avfallet 
søkes begrenset mest mulig.  
 
Tiltakshaver plikter å sørge for at all håndtering av produsert avfall, herunder farlig avfall, skjer i 
overensstemmelse med gjeldene regler for dette fastsatt i eller i medhold av forurensingsloven, 
herunder avfallsforskriften.  

8 Resipientovervåking 
Tiltakshaver skal sørge for overvåking av Drammensfjorden. Overvåking av fjorden skal foregå i 
hele anleggsperioden og til minimum et år etter anleggsslutt.  
 
Hensikten med overvåkingen er å sørge for at vannforekomstens økologiske og kjemiske tilstand 
ikke forringes.  
 
Tiltakshaver skal overvåke hvordan forurensning fra utfyllingsarbeidene påvirker økologisk og 
kjemisk tilstand i vannforekomsten. Overvåkingen skal være i samsvar med føringer i 
Vannforskriften vedlegg V3, og skal belyse påvirkningen av utfyllingsarbeidene. Overvåkingen skal 
belyse tiltakshavers bidrag til samlet tilstand i vannforekomsten.  
 
Tiltakshaver skal i samarbeid med nødvendig fagekspertise utarbeide et overvåkingsprogram og 
redegjøre for hvilke elementer som vil bli undersøkt. Plasseringen av prøvetakingspunkter og 
prøvetakingsfrekvens, samt hvordan og i hvilke medier (biota, sediment etc.) undersøkelsen vil bli 
gjennomført, skal også begrunnes i programmet.  
 
Hvis det pågår annen overvåking i Drammensfjorden i regi av vannområde Drammenselva eller 
andre aktører bør det tilstrebes at overvåkingene samordnes. Det kan være hensiktsmessig at 
tiltakshaver bidrar til finansieringen av et felles overvåkingsprogram for de kvalitetselementer i 
vannforekomsten som kan være direkte eller indirekte påvirket av tiltakshavers utslipp.  
 
Tiltakshaver skal oversende forslag til program for overvåkning etter vannforskriften til 
Statsforvalteren for eventuelle merknader senest 1. mars 2021. 
 
Overvåkingen skal gjennomføres av fagkyndig, uavhengig konsulent i henhold til overvåkings-
programmet. Der det er hensiktsmessig kan selve prøvetakingen gjennomføres av tiltakshaver 
selv i samråd med konsulenten. Tiltakshaver må i så fall redegjøre for dette i 
overvåkingsprogrammet. 
 
Data som fremskaffes ved overvåking i vann, inklusiv sediment og biota, skal registreres i 
databasen Vannmiljø (http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/). Data rapporteres på Vannmiljøs 

 
 
3 Forskrift om rammer for vannforvaltning (vannforskriften) vedlegg V.  

http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
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importformat. Importmal og oversikt over hvilken informasjon som skal registreres i henhold til 
Vannmiljøs kodeverk finnes på http://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no. 
 
Dersom miljøovervåkingen under eller ved avslutning av utfyllingsarbeidene avdekker forverring 
av Drammensfjordens økologiske eller kjemiske tilstand, skal det gjennomføres avbøtende tiltak. 
Avbøtende tiltak skal gjennomføres i samråd med Statsforvalteren.  
 
Resultater fra resipientovervåkingen skal rapporteres til Statsforvalteren årlig, jf. punkt 9.1. 
Resultater skal også sendes til Statsforvalteren ved sluttrapport for tiltaket, jf. punkt 9.2.  
 

9 Rapportering til Statsforvalteren  
Det skal føres logg over resultater fra tiltaket og eventuelle uønskede hendelser som har 
inntruffet, samt korrigerende tiltak som ble iverksatt.  
 

9.1 Årsrapportering 
Tiltakshaver skal innen 1. mars hvert år rapportere utslippsdata fra foregående år. Årsrapport 
skal inneholde:  

 Beskrivelse av tiltaket og utført arbeid. 
 Beskrivelse av uønskede hendelser eller avvik fra tillatelsen som har oppstått under 

arbeidene, og hvilke avbøtende tiltak som har blitt iverksatt. 
 Angivelse av område for utfylling (angitt på kart med koordinater), tidspunkt for utfylling 

og mengde masse fylt ut.  
 Angivelse av område for utfylling av tildekkingslag (angitt på kart med koordinater), 

tidspunkt for utfylling, tykkelsen på tildekkingslaget  og mengde masse fylt ut.  
 Beskrivelse av erfaring med utstyr, teknologi osv. 
 Resultater fra overvåkingsprogram (turbiditetsmålinger, vannanalyser, pH og  

nitrogenforbindelser).  
 Plastinnhold i utfyllingsmassene.   
 Dokumentasjon på at masser som har blitt fylt ut tilfredstiller kravene i tillatelsen.  
 Resultater fra resipientovervåking.  
 Dokumentasjon på at data er lagt inn i vannmiljø.  

 

9.2 Sluttrapport 
En rapport fra arbeidet skal sendes Statsforvalteren senest 12 uker etter at utfyllingsarbeidene er 
avsluttet. Rapporten skal inneholde: 
 

 Beskrivelse av tiltaket og utført arbeid. 
 Beskrivelse av uønskede hendelser eller avvik fra tillatelsen som har oppstått under 

arbeidene, og hvilke avbøtende tiltak som har blitt iverksatt. 
 Angivelse av område for utfylling (angitt på kart med koordinater), tidspunkt for utfylling 

og mengde masse fylt ut.  
 Angivelse av område for utfylling av tildekkingslag (angitt på kart med koordinater), 

tidspunkt for utfylling, tykkelse på tildekkingslag og mengde masse fylt ut.  
 Beskrivelse av erfaring med utstyr, teknologi osv. 

http://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no/
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 Resultater fra overvåkingsprogram (turbiditetsmålinger, vannanalyser, pH og  
nitrogenforbindelser).  

 Plastinnhold i utfyllingsmassene.   
 Dokumentasjon på at masser som har blitt fylt ut tilfredstiller kravene i tillatelsen.  
 Eventuelle analyseresultater av sedimentprøver tatt i etterkant av 

tiltaksgjennomføringen.  
 Resultater fra resipientovervåking.  
 Dokumentasjon på at data er lagt inn i vannmiljø.  

 
 
 
Vedlegg 1  
 
Liste over prioriterte miljøgifter, jf. punkt 2.1.  
Utslipp av disse komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgår uttrykkelig av 
vilkårene i pkt. 3 flg.  
 
Metaller og metallforbindelser: 

 Forkortelser 
Arsen og arsenforbindelser As og As-forbindelser 
Bly og blyforbindelser Pb og Pb-forbindelser 
Kadmium og kadmiumforbindelser Cd og Cd-forbindelser 
Krom og kromforbindelser  Cr og Cr-forbindelser 
Kvikksølv og kvikksølvforbindelser Hg og Hg-forbindelser 

 
Organiske forbindelser: 

  
Bromerte flammehemmere  Vanlige forkortelser 
Penta-bromdifenyleter (difenyleter, pentabromderivat)  Penta-BDE 

Okta-bromdifenyleter (defenyleter, oktabromderivat) Okta-BDE, octa-BDE 
Deka-bromdifenyleter (bis(pentabromfenyl)eter) Deka-BDE, deca-BDE 
Heksabromcyclododekan HBCDD 
Tetrabrombisfenol A (2.2`,6,6`-tetrabromo-4,4`isopropyliden 

difenol) 
TBBPA 

  
Klorerte organiske forbindelser  
Dekloran pluss (syn og anti isomere former) 
1,2-Dikloretan 

DP (syn-DP, anti DP) 
EDC 

Klorerte dioksiner og furaner Dioksiner, PCDD/PCDF 
Heksaklorbenzen HCB 
Kortkjedete klorparafiner C10 - C13 (kloralkaner C10 - C13)  SCCP   
Mellomkjedete klorparafiner C14 - C17 (kloralkaner C14 - C17) MCCP  
Klorerte alkylbenzener KAB 
Pentaklorfenol PCF, PCP 
Polyklorerte bifenyler PCB 
Triklorbenzen TCB 
Tetrakloreten PER 
Trikloreten TRI 
Triklosan  (2,4,4'-Triklor-2'-hydroksydifenyleter) TCS 
Tris(2-kloretyl)fosfat TCEP 
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Enkelte tensider 

 

Ditalg-dimetylammoniumklorid DTDMAC 
Dimetyldioktadekylammoniumklorid 
Di(hydrogenert talg)dimetylammoniumklorid 

DSDMAC 
DHTMAC 

 
Nitromuskforbindelser 

 

Muskxylen  
  
Alkylfenoler og alkylfenoletoksylater  
Nonylfenol og nonylfenoletoksilater NF, NP, NFE, NPE 
Oktylfenol og oktylfenoletoksilater OF, OP, OFE, OPE  
4-heptylfenoler (forgrenet og rettkjedet) 4-HPbl 
4-tert-pentylfenol 4-t-PP 
4-tert-butylfenol 4-t-BP 
Dodecylfenol m. isomerer DDP 
2,4,6 tri-tert-butylfenol TTB-fenol 
  

 

Per- og polyfluorerte alkylforbindelser (PFAS)  
Perfluoroktansulfonsyre (PFOS), inkl. salter av PFOS og relaterte 
forbindelser 

PFOS, PFOS-relaterte  
forbindelser 

 
Perfluorheksansulfonsyre (PFHxS), inkl salter av PFHxS og relaterte 
forbindelser 
  
Perfluorobutansulfonsyre (PFBS), inkl. salter av PFBS og relaterte 
forbindelser 
 
Perfluoroktansyre  

 
PFHxS, PFHxS-
relaterte 
forbindelser 
 
PFBS, PFBS-relaterte 
forbindelser 
 
PFOA   

 
Langkjedete perfluorerte karboksylsyrer C9-PFCA – C14-PFCA 

 
PFNA, PFDA, PFUnDA, 
PFDoDA, PFTrDA, 
PFTeDA  

  
Tinnorganiske forbindelser  
Tributyltinnforbindelser TBT 
Trifenyltinnforbindelser 
Dibutyltinnforbindelser 
Dioktyltinnforbindelser 

TFT, TPT 
DBT 
DOT 

  
Polysykliske aromatiske hydrokarboner PAH 
  
Ftalater  
Dietylheksylftalat (bis(2-etylheksyl)ftalat)  DEHP 
Benzylbutylftalat BBP 
Dibutylftalat DBP 
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Diisobutylftalat DIBP 
 
Bisfenol A 

 
BPA 

  
Siloksaner  
Dodekamethylsykloheksasiloksan                                   
Dekametylsyklopentasiloksan 

D6 
D5 

Oktametylsyklotetrasiloksan D4 
 

Benzotriazolbaserte UV-filtre  
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol                                UV-320                                                                                                  
2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol                  UV-327 
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol                          UV-328 
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol          UV-350 
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