
Fra: Torsvik, Marit[fmnomat@fylkesmannen.no] Dato: 13. sep 2017 15:26:31 Til: **FMNO -
Dokumentasjonssenteret brukerstøtte Tittel: VS: Varsel om tilsyn med Steigen kommune som miljøvernmyndighet -
forsøpling
Journalføres på 2017/5695
 

Fra: Torsvik, Marit 
Sendt: onsdag 13. september 2017 14:55
Til: 'gunnar.svalbjorg@steigen.kommune.no' <gunnar.svalbjorg@steigen.kommune.no>
Kopi: Steigen kommune <Postmottak@steigen.kommune.no>
Emne: Varsel om tilsyn med Steigen kommune som miljøvernmyndighet ‐ forsøpling
 
Vi viser til telefonsamtale i dag med forslag om torsdag den 12. oktober som møtedato.
 
Miljødirektoratet har besluttet at det skal gjennomføres en landsomfattende tilsynsaksjon med kommunen som
miljøvernmyndighet om forsøpling.
 
Mål

Fastslå kommunens kunnskap om og ansvar for sin myndighet på forsøplingsområdet
Peke på forbedringspunkter i kommunens myndighetsutøvelse i forsøplingssaker

 
Tema

1. Organisering og ansvar i forsøplingssaker
2. Kommunens bruk av myndighet som befaring, pålegg om opprydding og tvangsmulkt
3. Avfall som ikke kommer inn i det kommunale mottaket (tilstrekkelig tilbud)
4. Festivaler/stevner og utsalgssteder/utfartssteder
5. Åpen brenning og brenning av avfall i småovner

 
Selve tilsynsbesøket gjennomføres med:
 

1. Åpningsmøte
2. Intervjuer
3. Sluttmøte

 
Fylkesmannen ber om at rådmann og aktuell etatssjef er tilstede på åpningsmøte og sluttmøte, samt andre
personer med instruksjons‐ og/eller avgjørelsesmyndighet.
Personer som Fylkesmannen ønsker å intervjue vil bli klargjort når vi har fått gjennomgått tilsendte dokumenter
fra kommunen. Dere må gjerne komme med forslag med navn på personer som bør tas med på intervju.
 
Fylkesmannen ber om å få tilsendt følgende dokumentasjon (vår ref: 2017/5695):
 

Organisasjonskart og/eller annet som viser funksjoner, ansvar og oppgaver i det kommunale
miljøvernarbeidet
Siste årsrapport fra kommunen
Delegasjonsreglement eller annen dokumentasjon som viser delegert myndighet i kommunen
Kommunens internkontrollsystem inkludert rutiner for avfallshåndtering
Handlingsplaner for forsøpling

 
Dersom kommunen mener det er annet materiale som er relevant for tilsynet, ber Fylkesmannen om å få tilsendt
dette.
 
Vi ber om at ovennevnte dokumentasjon blir sendt Fylkesmannen innen 1. oktober, gjerne raskere om mulig. Dere
vil motta et mer detaljert program så snart møtetidspunktet og aktuelle deltakere er avklart.
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