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Varsel om tilsyn ved Slipen Mekaniske AS - Alstahaug  
 
 
Vi varsler med dette at Fylkesmannen i Nordland vil gjennomføre tilsyn ved Slipen 
Mekaniske AS. Tilsynsbesøket er planlagt gjennomført torsdag den 8. mars kl 9 – 11. 
 
Fylkesmannen vurderer å fastsette gebyrsats 4 (kr 10 300,-) for tilsynet. Vedtak om gebyr vil 
bli truffet ved utsendelse av inspeksjonsrapport. 
 
 
Følgende lovverk ligger til grunn for Fylkesmannens tilsyn: 
 

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall, av 13.3.1981 med tilhørende forskrifter 
(avfallsforskriften, forurensningsforskriften)  

- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester, av 11.6.1976 med tilhørende 
forskrifter (produktkontrolloven)  

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, av 
6.12.1996 (internkontrollforskriften)  

 
Tilsynet gjennomføres som en rutinemessig kontroll. Fra Fylkesmannen deltar Marit Torsvik 
(tilsynsleder) og Anette Pettersen. Aktuelle tema vil være: 
 

- Utslippskontroll 
o Oppsamling og rensing av spylevann 
o Drift og vedlikehold av renseanlegg 
o Måleprogram for utslipp til vann 

 
- Avfallshåndtering 

o Farlig avfall 
o Ordinært avfall 

 
Vi ber dere om å ha dokumentasjon for aktuelle tema tilgjengelig. 
 
Innen en måned etter tilsynsbesøket vil dere motta en skriftlig rapport. Der vil dere også 
kunne få en frist for å gi tilbakemelding på hvordan dere vil rette opp eventuelle avvik. Krav 
om tilbakemelding vil bli hjemlet i forurensningslovens § 49 om opplysningsplikt. 
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Utgiftene myndighetene har i forbindelse med tilsyn skal dekkes inn av kontrollgebyr. Dette 
følger av forurensningsforskriften kapittel 39. Gebyrplikten omfatter alle kontroller med 
etterlevelse av krav fastsatt i forurensningsloven og vedtak gitt i medhold av loven. Gebyr 
ilegges uavhengig av om avvik avdekkes, og er ikke en straffereaksjon.  
 
Ut fra forventet ressursbruk varsles det at Slipen Mekaniske AS skal betale et kontrollgebyr 
på kr 10 300,-. Dette gebyret tilsvarer sats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet, jf. forurens-
ningsforskriften § 39-7. Faktura oversendes fra Miljødirektoratet etter at tilsynet er gjennom-
ført. 
 
Med hilsen 
 
 
Oddlaug Ellen Knutsen (e.f.)  
seksjonsleder Marit Torsvik 
 overingeniør 
 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
 
 

 
 
 
 
 


