Fylkesmannen i Troms

STATENS VEGVESEN REGION NORD BODØ
KONTORSTED
Dreyfushammarn 31
8012 Bodø
Tromsø 17.10.2017
Deres ref.:

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2017/6493

Magne Thormod Cock

Saksbehandler:
Anne Birte Tennøy

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Dumping ved Monstastubergan
Lyngen/Storfjorden
Kontrollnummer: 2017.056.I.FMTR
Kontaktpersoner ved inspeksjonen:
Fra virksomheten:
Magne Thormod Cock

Fra Fylkesmannen i Troms:
Anne Birte Tennøy
Andre deltagere fra Fylkesmannen i Troms:
Lisa Bjørnsdatter Helgason

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Dumping ved Monstastubergan
Lyngen/Storfjorden den 11.08.2017. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får
tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.
Fylkesmannen i Troms avdekket 2 avvik og ga ingen anmerkning(er) under inspeksjonen.
Avvik:



Virksomheten avvikssystem er mangelfullt
Virksomheten har ikke fulgt opp vilkår i tillatelsen

Anmerkninger:


Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvikene er nærmere beskrevet fra side 2 og utover i rapporten. Oppfølgingen etter
inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.
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Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift
17.10.2017
dato

Anne Birte Tennøy
kontrollør

Evy Jørgensen e.f.
miljøverndirektør
Fylkesmannen i Troms

Kopi av rapporten sendes til:
Gáivuotna Kåfjord kommune

Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: STATENS VEGVESEN REGION NORD BODØ KONTORSTED
Organisasjonsnr.: 974754509

Eies av: 971032081

Bransjenr. (NACE-kode): 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og
arbeidsmarked
Kontrollert enhet
Navn:
Dumping ved Monstastubergan Lyngen/Storfjorden

Anleggsnr.: 1940.0033.01

Kommune: Gáivuotna Kåfjord

Fylke: Troms

Anleggsaktivitet: Dumping
Tillatelse gitt: 16. mai 2014

Sist endret:

Bakgrunn for inspeksjonen
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av
forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen gjennomføres for å følge opp melding om
spesielle hendelser.
Inspeksjonstema


Internkontroll



Utslipp til vann

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir
ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.
Definisjoner
Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.
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Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre
miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for
virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som
ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.
Oppfølging etter inspeksjonen
Statens vegvesen plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For
at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Statens vegvesen innen 15. november 2017
sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.
Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmtrpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen
i Troms v/Anne Birte Tennøy.
Varsel om gebyr
Fylkesmannen er pålagt å ta gebyr for inspeksjoner på forurensningsområdet. Gebyret skal
dekke kostnadene for gjennomføringen av inspeksjonen. Vi varsler derfor at vi i henhold til
forvaltningsloven § 16, tar sikte på å fastsette gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet.
Dette betyr i så fall at dere skal betale kr. 14 600,- i gebyr for inspeksjonen.
Hjemmel for et vedtak om sats for inspeksjoner er forurensningsforskriften § 39-7 eller § 39-8.
Dere har anledning til å kommentere dette varselet. jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle
kommentarer må sendes til Fylkesmannen i Troms innen to uker etter at dette brevet er mottatt.
Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i
Troms (jf. offentleglova).
Avvik
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Virksomhetens avvikssystem er mangelfullt
Avvik fra:
Interkontrollforskriften § 5 1. ledd pk.7
Kommentarer:
Virksomheten hadde ingen klar definisjon av hva som ville medføre et avvik med hensyn til
ytre miljø. Utslipp av plast i forbindelse med dumping i sjø var ikke håndtert gjennom
avvikssystemet. Mottatte klager på funn av plast var ikke registrert i avvikssystemet.
Interkontrollforskriften stiller krav til at dette skal dokumenteres skriftlig. Virksomheten
opplyste at de likevel hadde fulgt opp hendelsen og truffet tiltak.
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Avvik 2
Virksomheten har ikke fulgt opp vilkår i tillatelsen
Avvik fra:
Tillatelse til dumping av masser i sjø ved bygging av E6 Indre Nordnes-Skardalen i Kåfjord
kommune, vilkår nr. 6
Kommentarer:
Fylkesmannen mottok meldinger om funn av plastlunter i fjæresonen fra publikum. Statens
vegvesen opplyste under tilsynet at de kjente til at de hadde forårsaket utslipp av plast. I
tillatelsen fra Fylkesmannen er det stilt vilkår om at Fylkesmannen skal varsles ved unormale
forhold som har, eller kan få forurensingsmessig betydning. Fylkesmannen mener Statens
vegvesens manglende melding om hendelsen til Fylkesmannen, er et brudd på vilkårene i
tillatelsen.
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Kommentar
Det ble opplyst under tilsynet at all dumping av masser i sjø hadde opphørt. Massene ble
levert til andre prosjekter utenfor Statens vegvesens tiltak. Fylkesmannen i Troms minner om
at Statens vegvesen er ansvarlig for å orientere mottakene av massene at massene inneholder
plastavfall.
Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:





Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med
underliggende forskrifter
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
Tillatelse til dumping av masser i sjø ved bygging av E6 Indre Nordnes-Skardalen
i Kåfjord kommune, datert 16.5.2014

