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Rapportens innhold
Kontrollen omfattet følgende tema:
- Metodikk for gjennomføring av tiltak
- Disponering av masser og avfall i henhold til tillatelse
- Rutiner ved akutt forurensning
- Overskridelse av tillatelse
- Område for tiltaksgjennomføring
- Overvåking under tiltak
- Kommunikasjon mellom tiltakshaver og utførende entreprenør
- Internkontrollsystemet
- Sluttrapportering
Rapportens status
Rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil/mangler i
rapporten innen to uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.
Hovedkonklusjon
Fylkesmannen avdekket 1 avvik under tilsynet.
Avvik
1. Kjemikalier blir ikke lagret forsvarlig med hensyn til det ytre miljø
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1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter en varslet kontroll av mudringsarbeidet i Stjørdalselva i forbindelse
med ny jernbanebru 27.10.2015. Kontrollen var en del av en landsdekkende mudring-, dumping- og
utfyllingsaksjon (MDU-aksjon).
MDU-aksjonen avholdes i regi av Miljødirektoratet med den hensikt å kontrollere om
tiltakshavere/entreprenører overholder de rammene og vilkårene som er gitt i tillatelsene, og bidra
til å styrke og utvikle deres kunnskap og kompetanse om ytre miljø som påvirkes av slike tiltak.
Aksjonen skal også gi grunnlag for å vurdere behovet for tettere oppfølging av MDU-saker i årene
fremover, samt gi forurensningsmyndigheten informasjon om nåværende praksis er
dekkende/tilfredsstillende.
Kontrollen fokuserte på virksomhetens oppfyllelse av krav innenfor oppgitte emner. Rapporten viser
de avvik som ble avdekket under kontrollen. Den gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av
virksomheten.
Definisjoner:
- Avvik: Mangel på oppfyllelse av krav i eller i medhold av lov eller forskrift
- Anmerkning: Forhold som ikke omfattes av definisjon for avvik, men som påpekes for å
oppnå forbedringer

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget ved kontrollen var:
- Tillatelse til pele- og mudringsarbeid i Stjørdalselva, Stjørdal kommune av 31.10.2014,
med endringer av 22.05.2015.
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 22 om
mudring og dumping i sjø og vassdrag
- Forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften)
- Lov om forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

3. Kontrollens omfang

Tema for kontrollen var:
- Metodikk for gjennomføring av tiltak
- Disponering av masser og avfall i henhold til tillatelse
- Rutiner ved akutt forurensning
- Overskridelse av tillatelse
- Område for tiltaksgjennomføring
- Overvåking under tiltak
- Kommunikasjon mellom tiltakshaver og utførende entreprenør
- Internkontrollsystemet
- Sluttrapportering
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4. Avvik

Følgende avvik ble avdekket under kontrollen:
Avvik 1
Kjemikalier blir ikke lagret forsvarlig med hensyn på det ytre miljø
Avvik fra: Internkontrollforskriften § 5 punkt 6 og forurensningsloven § 7
Kommentar:
I prosjektets risikovurdering av 23.09.2014 er utslipp fra håndtering av kjemikalier og drivstoff
vurdert å ha stor sannsynlighet med mindre alvorlig konsekvens. Samlet er risikoen ansett som lav.
Som det står skrevet i risikovurderingen kan søl eller ukontrollert utslipp i forbindelse med
kjemikaliehåndteringen medføre forurensning av grunnvann, vassdrag og masser. I henhold til
forurensningsloven § 7 må ingen ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for
forurensning. Vi mener lagringen av kjemikalier ikke tilfredsstiller hensynet til grunn- og
vannforurensning, da kjemikaliene står lagret på grusunderlag. Anleggsområdet ligger ved et
nasjonalt laksevassdrag, hvilket betyr at all aktivitet som kan skade villaksen skal begrenses. I
henhold til internkontrollforskriften § 5 punkt 6 skal blant annet tiltak for å redusere risikoforholdene
utarbeides. Lagringen av kjemikalier bør være på fast dekke, sikret mot eventuell søl og lekkasje. Det
bør i tillegg ilegges gode rutiner for forsvarlig håndtering under transport til og fra lagerområdet.

5. Andre forhold
På kontrollen ble det nevnt at tidsplanen er forskjøvet og at arbeidet med fylling av masser vil bli
sluttført i vinter. Vi gjør oppmerksom på at en sluttrapport skal oversendes Fylkesmannen innen åtte
uker etter avsluttet arbeid, jf. vilkår 6 i tillatelsen av 31.10.2014.
Nyttige faktaark
På Miljødirektoratets hjemmeside ligger faktaark og veiledere som kan være nyttige for å få et
innblikk i hva som forventes av denne type virksomhet. Eksempler kan være følgende:
 M-284/2014 – Håndtering av farlig avfall
 M-285/2014 – Sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier
 M-325/2015 – Tiltaksplaner for opprydding i forurenset sjøbunn
 TA 2802/2011 – Risikovurdering av forurenset sediment
 TA 2960/2012 – Håndtering av sedimenter
Nyttig nettside
Fylkesmannen opplyser at det finnes en egen nettside med "veiviser til regelverk for virksomheter",
som er svært nyttig. Nettadressen er: www.regelhjelp.no

