Sted:

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):

Dato:

Deres ref.:

Vadsø / Tromsø
4. oktober 2021

Båtsfjord Havn KF
Postboks 74
9991 Båtsfjord

2021/6391

Morten Albertsen,
havnesjef

Saksbehandler:

Vigdis Johnsen

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Servicekaia Båtsfjord
Kontrollnummer: 2021.195.I.SFTF
Kontaktpersoner ved inspeksjonen:
Fra virksomheten:
Morten Albertsen, havnesjef

Fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark/
Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddji:
Vigdis Johnsen

Andre deltagere fra virksomheten:
Frank Sandvik, Øksnes entreprenør AS
Andre deltagere:
Kai Egil Heggestad, byggherres representant Tor-Anders Berg, Arbeidstilsynet
fra Norconsult

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved prosjektet om mudring og
utfylling i sjø ved Servicekaia i Båtsfjord den 16.09.2021. Rapporten er å anse som endelig
dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er
mottatt.
Statsforvalteren i Troms og Finnmark/ Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddji avdekket
1 avvik og ga ingen anmerkning(er) under inspeksjonen.
Avvik:



Virksomhetens internkontroll har noen mangler

Anmerkninger:

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: Båtsfjord Havn KF
Organisasjonsnr.: 974560496

Eies av: 812829572

Bransjenr. (NACE-kode): 52.221 - Drift av havne- og kaianlegg
Kontrollert enhet
Navn:

Mudring-utfylling ved Servicekaia Båtsfjord

Anleggsnr.: 5443.0075.01

Kommune: Båtsfjord

Fylke: Troms og Finnmark

Anleggsaktivitet: Mudring, utfylling
Tillatelse gitt: 03.06.2021

Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold
av forurensningsloven overholdes, herunder tillatelsen etter forurensningsloven til mudring
og utfylling i sjø ved Servicekaia i Båtsfjord. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens
risikobaserte industritilsyn for i år. Tilsynet ble gjennomført i medhold av
forurensningsloven § 48.
Inspeksjonstema
 Internkontroll
 Sedimenter og grunnforurensning



Avfall

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.
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.

3. Oppfølging etter inspeksjonen
Båtsfjord havn KF plikter snarest å rette opp avvik som er beskrevet i denne rapporten. For
at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, bes Båtsfjord havn KF innen 12. november
2021 om å sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er fulgt opp.
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Vi ber dere sende brev eller e-post (sftfpost@statsforvalteren.no) til postmottaket hos
Statsforvalteren i Troms og Finnmark/ Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddji og vise til
sak 2021/6391.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 18. juni
2021. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med §
39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser,
gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter
forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.
På bakgrunn av medgått og mindre forventet ressursbruk vil inspeksjonen ved Servicekaia
Båtsfjord bli ilagt et gebyr på kr 13 500,- , jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette
tilsvarer gebyrsats 4 for inspeksjon av inntil en dags varighet, én sats lavere enn varslet.
Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi
viser til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av
gebyr til statskassen.
Klageadgang
Dere kan klage på vedtaket om gebyr til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i
forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til
Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Troms og Finnmark/ Romssa ja
Finnmárkku stáhtahálddašeaddji. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller
sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få
oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom
Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren
i Troms og Finnmark/ Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddji (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Virksomhetens internkontroll har noen mangler
Avvik fra:
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften, § 5 andre ledd punkt 5, jf. § 6 andre ledd
Tillatelse etter forurensningsloven for mudring og utfylling datert 3. juni 2021, vilkår nr. 5.1
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Kommentarer:
Båtsfjord havn KF fikk den 3. juni 2021 tillatelse etter forurensningsloven for mudring og
utfylling ved Servicekaia i Båtsfjord havn. Tiltakshaver plikter å undersøke om oppdragstaker
har tilfredsstillende internkontroll for å sikre at arbeidene utføres i tråd med regelverket og
vilkårene i tillatelsen, jf. vilkår 5.1 og internkontrollforskriften § 6 annet ledd.
Båtsfjord havn KF er tiltakshaver og byggherre for prosjektet. Øksfjord Entreprenør AS var
innleid som utførende entreprenør, og hadde leid inn tre underentreprenører. Det ble vist til
SHA-planen med oversikt over prosjektorganiseringen, og at partene hadde gjensidig tillitt til
hverandre og god dialog underveis i prosjektet. Det ble lagt frem dokumentasjon på hvordan
anleggsarbeidet var utført med eksempler på møtereferat, instruks for entreprenørens
arbeider, avvikshåndtering og overvåkingsdata av partikkelspredning.
Det manglet imidlertid skriftlig dokumentasjon på ansvars- og oppgavefordelingen mellom
oppdragsgiver og oppdragstaker iht. internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 5, jf.
internkontrollforskriften § 6 andre ledd. Båtsfjord havn KF hadde ikke gjennomgått
internkontrollen til Øksnes entreprenør AS for å påse at den var tilstrekkelig dekkende for å
ivareta vilkårene i tillatelsen, og Øksnes entreprenør AS hadde heller ikke gjennomgått
internkontrollen til utførende entreprenør, jf. tillatelsens vilkår 4.1. Det var ikke oversendt
fremdriftsplan for prosjektet til Statsforvalteren i henhold til tillatelsens vilkår 5.1, men det
ble oversendt på e-post 16. september.

7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Andre forhold

Båtsfjord havn KF jobber parallelt i et annet utbyggingsprosjekt ved Hurtigrutekaia med den
samme prosjektorganisasjonen - med Øksfjord Entreptrenør AS som KU (koordinator
utførende). Øksnes Entreprenør AS har lang erfaring innen bygging av kaianlegg, og
virksomheten er sertifisert i henhold til ISO 9001 (kvalitet) og ISO 14001 (ytre miljø).

9. 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 gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
Tillatelse etter forurensningsloven fra Statsforvalteren datert 3. juni 2021
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Fremlagt dokumentasjon som blant annet ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:





Båtsfjord havn KF Utskifting av Servicekaia. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
(SHA). Norconsult rapport, oppdragsnr. 5187679, dokumentnr.5187669-R14, versjon
02, datert 2021-03-08.
Servicekaia – Instruks for entreprenørens arbeider i forbindelse med graving og
utfylling i sjø. Norconsult rapport dokumentnr. 5187679-RIM-06, datert 1. juli 2021.
Referat fra byggemøte 2. juli 2021
Innsyn i Norconsults system for overvåking av turbiditet i vannsøyla
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