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Fauske, 06.02.2022. 

Dette brevet sendes på vegne av Naturvernforbundet i Nordland og Birdlife Nordland. 

 

Vi viser til vedtak i sak 2005/13381 om endret tillatelse etter forurensningsloven til utslipp fra bruk av 
avisingskjemikalier for fly og rullebane, Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. Vi viser også til avtale med 
saksbehandler om at klagefristen gjelder ut uke 5 (t.o.m. 6.2.22). 

Vi påklager herved vedtaket på bakgrunn av at tillatelsen åpner for betydelig økt miljøskaderisiko i 
viktige naturområder der den samlede belastningen allerede er stor, og vi mener det da klart påhviler 
tiltakshaver å bekoste de løsninger som er nødvendige for å hindre utslipp. Overvåking og utredning 
som pålagt kan ikke erstatte forurensningsforebyggende tiltak.  

Vi kan ikke se at det i en samla vurdering skulle være urimelig å pålegge store offentlige virksomheter 
som Avinor og Forsvaret å hindre kjemikalieavrenning til naturreservater, tvert imot. 

 

Bakgrunn 

Den 4. februar 2021 søkte Avinor AS Statsforvalteren i Nordland om revidert utslippstillatelse for fly- 
og baneavisingskjemikalier. Statsforvalteren har nå gitt Avinor tillatelse til å øke utslippene av 
kjemikalier som omfatter: 

• Forbruk av baneavisingsmidler tilsvarende et oksygenforbruk på 65 000 kg KOF/sesong. 
• Trinnvis opptrapping av forbruk av flyavisingskjemikalier i dagens tillatelse på 120 000 

liter/sesong 100 % glykol til 180 000 liter i sesongen 2025/2026 på visse vilkår. 
• Videreføring av tillatelse til bortkjøring av glykolholdig snø for tømming i sjø. 
• Tillatelse til utslipp fra pålagt testing av skumkanoner (brannskum) og pulveraggregater. 
• Gjenbruk av brukt strøsand som erstatning for andre tilkjørte masser. 

Tillatelsen gis på flere vilkår som vi ikke gjentar i denne klagen. 

Tillatelsen til mengden bruk av glykol til avising er basert på Avinors prognoser for flytrafikken, blant 
annet knyttet til Forsvarets reetablering på Evenes samt transportfly for oppdrettslaks.  
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Det er flere usikkerheter knyttet til rammen for bruk av fly- og baneavisingskjemikalier. Omsøkte 
rammer er basert på hva som er forventet ut fra dagens kunnskapsgrunnlag. Med bakgrunn i 
usikkerheten legger Avinor opp til en noe intensivert miljøovervåking og andre undersøkelser i 
resipienten. Beregningene viser at utslippene til Langvatn totalt blir lavere enn i dag fra og med 
2024/2025 på grunn av ny løsning for bortledning av glykolholdig vann, forutsatt at 10 % av glykolen i 
dag faktisk går i overløp. Til Kjerkvatnet og til terreng på vestsiden av rullebanen vil imidlertid 
utslippene øke betydelig. 

 

Våre merknader og anførsler 

Det har lenge vært kjent at det er ventet økt aktivitet på flyplassen. Vi er innforstått med at dette vil 
medføre økt bruk av avisingskjemikalier for fly og rullebane, men dette trenger og bør ikke medføre 
økte utslipp til miljøet på og rundt flyplassen.  

Som det kommer frem i saken så er lufthavnen omkranset av svært verdifull natur, med sjeldne og 
truede arter og naturtyper, våtmarkssystemer og verneområder. Det er gjennomført en rekke 
kartlegginger i området, blant annet i forbindelse med verneplanprosessene, gjennom 
reguleringsplanprosessen for statlig plan, miljøovervåkinger (eks. kransalger) mv. Det er risiko for 
konsekvensene for disse unike naturverdiene og økosystemene som følge av økte utslipp som danner 
grunnlaget for vår klage. Vi mener det ikke er godtgjort at overvåkingen og tiltakene skissert vil 
beskytte naturverdiene. 

Den samlede belastningen for naturverdiene i området er allerede stor som følge av tidligere 
utbygginger, utfyllinger av myr, miljøgiftutslipp til vassdrag mv. Dette er også presisert i 
Statsforvalterens grunnlag for vedtaket. Miljøovervåking viser blant annet tidvis oksygenfrie forhold i 
bunnvannet av flere av vannene. Det er et faktum (også presisert av Statsforvalteren) at usikkerheten 
knyttet til forurensningsbelastningen er betydelig som følge av avrenning av overvann, både hva 
gjelder avisningskjemikalier og andre forurensninger. I henhold til miljølovverket så skal det treffes 
kunnskapsbaserte beslutninger og tiltaket skal ses sammen med den belastning naturmangfoldet og 
økosystemene har vært og kan bli utsatt for (jf. naturmangfoldloven §10). Gitt at samlet belastning 
her allerede er stor vil avbøtende tiltak knyttet til forurensning/utslipp være helt nødvendig for å 
redusere belastningen. Utslippene bør holdes på et absolutt minimum og de må være underlagt et 
strengt regime og alle teknologiske løsninger må vurderes. Vi mener vedtaket bærer preg av 
manglende vurderinger av tiltak som reduserer utslippene, altså manglende vurdering av 
alternativer.  

Vi kan ellers ikke se at det er grunnlag for å mene at dårlige oksygenforhold i bunnvann vil være 
forbigående, vi siterer «slike perioder vil være av begrenset varighet og oksygenforholdene vil 
normaliseres etter avisingssesongen og snøsmeltingen». Tvert imot viser vel generell erfaring at dødt 
bunnvann kan bli en tilnærmet permanent situasjon i lukkede vannbassenger som over tid har 
mottatt mye oksygenforbrukende forurensning som lagres i bunnvann -og sedimenter.   

Det virker heller ikke som en god begrunnelse for å tillate økte utslipp som det står i tillatelsen at 
vannforekomstene allerede er sterkt miljøforurenset av PFAS, eller at konsekvensene av utslipp 
bidrar relativt lite til samlet belastning sammenliknet med konsekvensene av arealnedbyggingen på 
flyplassen. En miljøskade gjør ikke en annen miljøskade noe bedre, og vi kan ikke se at dette er 
vurderinger i tråd med Naturmangfoldloven. 
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Konklusjon 

Det er store samfunnsinteresser i å utvide driften på Evenes. Da bør en matche dette med ordentlige 
miljøtiltak. Når store offentlige virksomheter som Avinor og Forsvaret skal stå for nye aktiviteter som 
kan gi forurensning til naturreservater er det vanskelig å se at det skal være urimelig å pålegge tiltak 
for å samle opp og begrense utslippene kraftig. Vi snakker her om enkel teknologi og velkjente 
løsninger som avskjæringsgrøfter, oppsamlingsbasseng, renseanlegg o.l. 

Her er forholdene som tilsier strengere utslippskrav allerede godt beskrevet i saken, og i verste fall 
kan utslippstillatelsen få svært negative følger for vannlevende organismer i naturreservatene.  

Videre så vi ber om at klageinstansen gjennomgår de prinsipielle og juridiske vurderingene som er 
gjort på nytt. 

Vår anbefaling er at det stilles strengere krav, og som et hovedprinsipp: Det gis ikke tillatelse til økt 
kjemikaliebruk før man har oppsamlingsmekanismer på plass.  
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