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Forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget bestiller undersøkelse – sikring og oppfølging av kommunens egne
søppeldeponier
2. Kontrollutvalget gir innspill på følgende spørsmål/problemstillinger:
3. Revisor bes å utarbeide prosjektplan til neste møte 17.03.20.
Saksopplysninger
Kommunestyret behandlet rapporten fra selskapskontroll med forvaltningsrevisjon av MNA
IKS i sak 67/19. Kommunestyrets vedtak pkt. 4 lyder:
Kommunestyret ber kontrollutvalget ta stilling til om kommunen har god nok sikring og
oppfølging av deponier i hht. Lovens krav.
Kontrollutvalget gjorde ut fra så følgende vedtak i sak 23/19:
1. Kontrollutvalget tar kommunestyrets vedtak i sak 67/19 til orientering.
2. Kontrollutvalget viser til pkt. 4 i kst. vedtak 67/19 og ber om at det på neste møte settes
opp sak på bestilling av undersøkelse – kommunale deponi.
MNA-rapporten
Revisor har i MNA-rapporten ikke vurdert oppfølgingen av andre deponier enn MNA`s deponi
på Stormyra (identisk med Sandmoen) i Overhalla. Her er det gjort rede for MNA sitt
interkommunale mottaksanlegg og deponi på Sandmoen/Stormyra i kommunen. MNA har
ansvar (hvor kommunen er deleier og vertskap) for ett deponi på Stormyra i Overhalla og
ettersikring av dette. Gjennom at kommunene velger å delta i MNA, har de også påtatt seg
ansvaret for dette deponiet og oppfølging av det.
Kommunen har ansvar for de kommunale deponiene, eiere av private deponier er ansvarlige
for disse og dersom forurenser ikke er kjent, – er grunneier ansvarlig. Det går frem av
rapportens kap. 8 at kommunen har ansvar for deponi Himo omlastningsstasjon. Utover
dette er det ikke kjent om kommunen selv har flere deponier.
Grunnlag
Avfallsforskriften § 9-15 fastsetter at ved avslutning av et deponi, eller en avgrenset del av
dette, inntrer meldeplikt mv. i samsvar med forurensningsloven § 20. Et deponi, eller en del
av det, kan bare anses som endelig avsluttet dersom forurensningsmyndigheten har
gjennomført en sluttinspeksjon på stedet, og har funnet at vilkårene for avslutning er oppfylt.
Dette reduserer ikke den driftsansvarliges ansvar i forhold til vilkårene for tillatelsen. Når et
deponi er endelig avsluttet, skal den driftsansvarlige sørge for vedlikehold, overvåking og
kontroll i etterdriftsfasen i samsvar med vedlegg III til avfallsforskriften. Den driftsansvarlige
skal underrette forurensningsmyndigheter om enhver betydelig skadevirkning på miljøet som
avsløres ved kontroll- og overvåkingsprosedyrene. Eldre og avsluttede deponier før 01.05.02
blir normalt bedømt som forurensingslokaliteter, hvis ikke deponitillatelsen sier noe annet.

Forurensningsloven § 2 punkt 5 fastsetter at kostnadene ved å hindre eller begrense
forurensning og avfallsproblemer skal dekkes av den ansvarlige for forurensningen eller
avfallet.
Undersøkelse
Bestillingen fra kommunestyret går ut på å om kommunen har god nok sikring og oppfølging
av deponier i hht. lovens krav. Ut fra MNA-rapporten vil det i utgangspunktet dreie seg om
forurensingslokaliteten Himo omlastingsstasjon. Dvs. at rutiner og praksis som er etablert for
å følge opp og sikre lokaliteten er i tråd med forurensingsloven med forskrifter.
Et spørsmål som videre kan undersøkes er om kommunen har kartlagt andre
forurensingslokaliteter som de har ansvaret, samt hva som evt. er gjort for å følge opp og
sikre de iht. lovens krav.
Et siste spørsmål kan være om kommunen evt. har kartlagt av andre forurensingslokaliteter i
kommunen og hva som er gjort i den forbindelse.
Det vil være en avveining om undersøkelsen skal omfatte Stormyra/Stormoen. Ansvaret for
oppfølging og sikring ligger hos MNA IKS(hvor kommunen er medier) og er redegjort for i
selskapskontrollrapporten.
Vurdering
Bestillingen fra kommunestyret gir en god anledning til å følge opp selskapskontrollrapporten
MNA IKS på konkret forurensningslokalitet (Himo omlastingsstasjon) som kommunen har
ansvar for, evt. egne og andre slike lokaliteter.
Om ytterligere undersøkelse av sikring/oppføling Stormyra/Stormoen, er sekretariats
oppfatning at det er godt beskrevet i selskapskontrollrapporten. Det vil være et spørsmål om
ressursbruk. Kontrollutvalget bes vurdere om den skal innbefattes i undersøkelsen.
Kontrollutvalget anbefales i tillegg å komme med ytterligere innspill til
spørsmål/problemstillinger som grunnlag for bestillingen og revisjonens utarbeidelse av
prosjektplan. Prosjektplanen behandles som egen sak i kontrollutvalgets neste møte
17.03.19.

