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Varsel om tilsyn med kommunen som forurensningsmyndighet på 
avløpsområdet – anmodning om oversending av dokumentasjon 

Vi viser til telefonsamtale med Bjørn Frammarsvik den 23.09.2019.  
 
Vi varsler med dette at Fylkesmannen i Nordland vil gjennomføre et tilsyn med Alstahaug kommunes 
rolle som forurensningsmyndighet for avløpsanlegg i mindre tettbebyggelser.  
 
Tilsynet vil gjennomføres torsdag 20. november 2019 fra kl 09.00.  
 
Tilsynet vil omfatte kommunens rolle som forurensningsmyndighet for avløpsanlegg som omfattes 
av forurensningsforskriften kapittel 13. 
  
Vi ber om at dokumentasjonen som er beskrevet i dette varslet oversendes innen 6.11.2019.  
 
 

Bakgrunn 
Miljødirektoratet har bestemt at det skal gjennomføres en landsomfattende tilsynsaksjon med 
kommunens rolle som forurensningsmyndighet på avløp fra mindre tettbebyggelser. Fylkesmennene 
skal gjennomføre tilsyn i minst tre til fem kommuner i hvert fylke. Resultatene fra blant annet denne 
aksjonen vil være viktig for direktoratets videre prioriteringer for å styrke det nasjonale klima- og 
miljøarbeidet. 
 
Tema 1: Hvordan sikrer kommunen at kravene i forurensningsforskriften kapittel 13 følges?  
Tema 2: Hva gjør kommunen for å sikre at saksbehandlingen av søknader om tillatelse følges? 
Tema 3: Gjennomfører kommunen tilsyn med at bestemmelsene i forskriften følges? 
 
Tilsynet gjennomføres med hjemmel i forurensningsloven § 48a jf. forurensningsforskriften kap 11 – 
13. 
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Anmodning om dokumentasjon  
I forbindelse med revisjonen ber vi om å få oversendt dokumentasjon på kommunens 
internkontroll, herunder: 
 

 organisasjonskart/stillingsbeskrivelser  
 delegeringsreglement  
 målsettinger for det ytre miljø  
 utdrag fra kommunens internkontrollsystem som omhandler rutiner for avløp 
 eventuell annen dokumentasjon dere finner relevant  
 
 

Gjennomføring 
Tilsynet vil bli gjennomført ved at Fylkesmannen intervjuer enkelte personer i ansvarskjeden; 
rådmann, etatssjef, saksbehandler osv. Hvert intervju vil vare fra 30 til 45 minutter. Vi ser gjerne at 
dere foreslår hvilke personer det kan være hensiktsmessig å snakke med. Vi vil sende over en plan 
for gjennomføringa før tilsynet. 
 
 

Kontaktpersoner  
Fra Fylkesmannen deltar Hege Rasmussen (tilsynsleder) og Espen Henriksen.  
 
Vi vil også be om at det oppnevnes en person hos dere som kan fungere som kontaktperson. Dette 
bør fortrinnsvis være en person med kjennskap til kommunens internkontroll og/eller de deler av 
virksomheten som vil omfattes av tilsynet. 
 
 
Med hilsen 
 
Oddlaug Ellen Knutsen (e.f.) 
seksjonsleder 

  
 
Hege Rasmussen 
senioringeniør 
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