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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar tilsynsrapport vedr. kommunal myndighet på forurenset grunn til
orientering.
Vedlegg
Kommunal myndighet på forurenset grunn
Melhus kommune - oppfølging av tilsyn
Saksutredning
Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker samordning av tilsynsarbeidet mellom
blant annet fylkesmannen og kommunale kontrollutvalg. Som et ledd i dette er det naturlig å
gjøre bruk av tilsynsrapportene som tilsynsmyndighetene utarbeider etter tilsyn i
kommunene. Det samme gjelder for egenvurderinger som tilsynsmyndighetene ber
kommunene om å gjøre.
Formålet med tilsynet er å kontrollere kommunens myndighetsutøvelse av bestemmelsene i
forurensningsforskriften kap. 2, opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider,
og ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48a.
Tilsynet ble gjennomført av Fylkesmannen (6. februar 2019), koordinert av Miljødirektoratet.
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.
Følgende avvik og anmerkninger ble avdekket under tilsynet:
Avvik:
Kommunen oppfyller ikke registreringsplikten i databasen Grunnforurensning, og
kvalitetssikrer ikke innholdet (§ 2-9).
Anmerkninger:
1. Kommunen sin dokumentasjon på videredelegering av myndighet og ansvar for
saksbehandling av (bygge)saker med forurenset grunn er uklar.
2. Det er uklart om kommunen har tilstrekkelige rutiner for behandling av saker etter
forurensningsforskriften kap. 2, samt samordning med behandling av byggesaker etter
plan- og bygningsloven.
3. Tiltakshavers plikter og ansvar ved terrenginngrep i forurenset grunn.
4. Kommunen har ingen plan for opplæring av ansatte som skal behandle saker som faller
innunder forurensningsforskriften kap. 2.
5. Gjennomføring av tilsyn med bestemmelsene i kap. 2 i forurensningsforskriften.
Kontrollutvalgets sekretariat viser til vedlagt tilsynsrapport for utfyllende informasjon om
tilsynet.
Fylkesmannen har gitt Melhus kommune en frist til 15. mai 2019 til å sende en skriftlig
redegjørelse som viser hvordan avvik vil bli rettet.

Melhus kommune har i e-post av 13.05.2019 (vedlegg) gitt tilbakemelding om retting av avvik
til Fylkesmannen.
Fylkesmannen har i e-post av 25.11.2019 bekreftet at de har avsluttet sitt tilsyn.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget gjennomgår Fylkesmannens
tilsynsrapport vedr. kommunal myndighet på forurenset grunn, og legger denne til grunn som
en del av sin rutinemessige oppfølging av virksomheten i Melhus kommune.

