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Ørskog Småbåtlag - Inspeksjonsrapport 2019.001.U.FMMR
Denne rapporten handler om resultatet fra en inspeksjon gjennomført den 19.02.2019 ved
Ørskog Småbåtlag sitt utfyllingsarbeid. Rapporten regnes som endelig dersom vi ikke får
tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.
Disse personene var til stede under inspeksjonen:
Fra virksomheten:
Fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal:
Magnus Tornes
Christian Dahl
Fylkesmannen i Møre og Romsdal avdekket 1 avvik under inspeksjonen.
Avviket gjelder:
1. Ulovlig utfylling av masse i sjøen i torskens gyteperiode
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet i punkt 3 og 4 i rapporten.
Ørskog Småbåtlag må innen 8. mars 2019 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan
avviket er rettet.
Med hilsen
Magnus Tornes
overingeniør

Anne Melbø
fagansvarlig
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Navn: Ørskog Småbåtlag

Anleggsnummer: 1523.0028.01

Bedriftsnr. for underenheten: 989330969

Eies av (organisasjonsnr.): -

Kommune: Ørskog

Anleggsaktivitet: Utfylling i sjø/engangstiltak

Kontrollnummer: 2019.001.U.FMMR

Risikoklasse: 4

Tillatelse gitt: 17.10.2018

Tillatelse sist oppdatert: -

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av
tillatelsen overholdes. Inspeksjonen ble utført grunnet tips om blakking av sjøen ved Sjøholt
sentrum. Ørskog Småbåtlag har tillatelse til utfylling i sjøen i det aktuelle området, men med
unntak av tidsperioden 1. februar til 30. april.
Tema for inspeksjonen var:
 Tillatelsens krav om opphold i utfyllingsarbeidet i torskens gyteperiode.
Rapporten dreier seg om avvik som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig
vurdering av tilstanden til virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.
3. Avvik
Avvik defineres som manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.
Fylkesmannen fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Ulovlig utfylling av masse i sjøen i torskens gyteperiode
Avvik fra:
Tillatelsens punkt 4.8 samt 2.3 og 3.2
Kommentarer:
Ørskog Småbåtlag fikk den 17.10.2018 tillatelse til utfylling av masser ved Ørskog Småbåthavn.
Bakgrunnen for tillatelsen var at småbåtlaget ønsket å flytte innseilingen til havnen. Tillatelsen
ble gitt med flere vilkår for hvordan og når arbeidet skulle utføres. Et av punktene (punkt 4.8)
sier at «tiltaksarbeid skal ikke utføres i torskens gyteperiode (1. februar til 30. april)». Dette
vilkåret ble gitt med bakgrunn i at tiltaket ligger i et lokalt viktig gyteområde for torsk.
På tilsynstidspunktet ble det observert lastebiler med sprengstein som gikk i skytteltrafikk ut på
molo 2, hvor massene ble tømt ut i sjøen. Hele området både inni havnen og i stor omkrets
utenfor hadde blakket vann.
I forbindelse med oppstarts-meldingen (mottatt på e-post den 07.12.2018) stod det spesifisert
fra Småbåtlaget at «I løyvet frå fylkesmannen er det lagt ned forbod mot fylling og mudring i
gyteperioden til torsken. (1. februar-30.april). Dette vil vi sjølvsagt respektere, …».
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Som allerede formidlet (per telefon den 20.02.2019) må arbeidet med utfylling i sjø stanses
umiddelbart.
For å lukke avviket må Ørskog Småbåtlag sende inn skriftlig dokumentasjon på:
- Hvordan og når arbeidet med utfylling i sjø ble stanset.
- Framdriftsplan for videre arbeid med utfylling.
- Hvordan tillatelsens punkt 2.3 er overholdt (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).
- Utskrift fra den delen av internkontrollen som tar for seg tillatelsens punkt 3.2. (sikre og
dokumentere at bedriften overholder krav i denne tillatelsen).
I tillegg ønsker vi en beskrivelse på følgende:
- Hvor mye masse har blitt fylt i sjøen siden 1. februar.
- Hvilke dager har det blitt utført utfylling i sjøen siden 1. februar.
- Hva har vært gjort for å hindre nedslamming og partikkelspredning i utfyllingsarbeidet.
4. Anmerkninger
Anmerkning defineres som et forhold som tilsynsetaten mener er nødvendig å påpeke for å
ivareta det ytre miljøet, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
Det ble ikke anmerket noen forhold under inspeksjonen.
5. Oppfølging etter inspeksjonen
Ørskog Småbåtlag har plikt å rette opp det avviket som er beskrevet i denne rapporten så snart
som mulig. For at Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal kunne avslutte saken, må Småbåtlaget
innen 8. mars 2019 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avviket er rettet.
Vi ber om at dere sender svarbrev på e-post til fmmrpostmottak@fylkesmannen.no eller på
papir til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Postboks 2520, 6404 Molde, merket med
saksnummer. Saksnummeret er 2018/4921.
6. Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik
Vi varsler at Fylkesmannen i Møre og Romsdal vil fatte vedtak om tvangsmulkt dersom vi ikke
har mottatt en skriftlig bekreftelse på at avviket er rettet innen 8. mars 2019. Retting av avvik
innebærer at alt arbeid som bryter med vilkår 4.8 i tillatelsen stanses umiddelbart og sikring av
at avviket ikke gjentar seg i framtiden. Tvangsmulkten vil påløpe 3 uker etter at vedtaket om
tvangsmulkt ble fattet dersom vi ikke har mottatt dokumentasjon på retting av avvik.
Hjemmelen for vedtaket vil være forurensningsloven § 73.
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En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 70.000,-.
Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til
Fylkesmannen i Møre og Romsdal innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.
7. Varsel om gebyr
Fylkesmannen i Møre og Romsdal varsler med dette at Ørskog Småbåtlag vil bli ilagt et gebyr på
kr 3300,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer sats 6 (laveste
sats). Gebyret skal dekke Fylkesmannens arbeid med tilsynet og tilsvarer om lag 0,5 dagsverk.
Dere har anledning til å kommentere dette varselet. jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle
kommentarer må sendes til Fylkesmannen innen to uker etter at dette brevet er mottatt.
Vedtak vil komme i et senere brev. Faktura med innbetalingsblankett vil deretter bli sendt ut av
Miljødirektoratet.
Fylkesmannen i Møre og Romsdal viser ellers til forurensningsforskriftens kapittel 39 om
innkreving av gebyr til statskassen.
8. Offentlighet
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i
Møre og Romsdal, jf. offentlighetsloven. I tillegg vil rapporten være tilgjengelig på
www.norskeutslipp.no.
9. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:
 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende
forskrifter
 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
 Tillatelse til utfylling av masser ved Ørskog småbåthavn ved Sjøholt, gitt av Fylkesmannen i
Møre og Romsdal den 17.10.2018
 Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen i Møre og Romsdal

