Prosjektplan - undersøkelse søppeldeponier
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato
17.03.2020

Saknr
10/20

Saksbehandler Einar Sandlund
Arkivkode
FE - 216, TI - &58
Arkivsaknr
20/180 - 3
Forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan datert 06.03.20.
2. Rapport forventes levert 30.06.20 og innenfor den angitte ressursbruk på 160 timer.
3. Kontrollutvalget bes å bli orientert underveis for å kunne ta stilling til evt. behov for
endringer i prosjektplanen.
Vedlegg
Undersøkelse deponi - prosjektplan
Saksopplysninger
Kontrollutvalget fattet i sak 03/20 den 16.01.20 slikt vedtak:
1. Kontrollutvalget bestiller undersøkelse – sikring og oppfølging av kommunens egne
søppeldeponier
2. Kontrollutvalget gir innspill på følgende spørsmål/problemstillinger:
·
·

Har kommunen kartlagt andre forurensingslokaliteter de har ansvaret for og hva er evt.
gjort for å sikre og følge de opp iht. lovens krav(f. eks. kloakkslam).
Har kommunen oversikt over/kartlagt andre forurensingslokaliteter i kommunen og hva
som er gjort i den forbindelse.
3. Revisor bes å utarbeide prosjektplan til neste møte 17.03.20.

Revisjonen har utarbeidet prosjektplan datert 06.03.20, jfr. vedlegg. Planen angir følgende:
problemstillinger:
Hovedproblemstilling.
- Følger Overhalla kommune opp forurensningslokaliteter som de har ansvar for?
Det benyttes følgende delproblemstillinger:
1. Hvilke forurensningslokaliteter er registrert i Overhalla kommune?
2. Hvordan sikrer kommunen at kommunale forurensningslokaliteter sikres og følges opp i
tråd med regelverket?
3. Hvordan sikrer kommunen at andre forurensningslokaliteter i kommunen sikres og følges
opp i tråd med regelverket?
De sentrale kilder til problemstillingen er forurensingsloven, forurensingsforskriften og
avfallsforskriften. Undersøkelsen er tenkt gjennomført via dokumentgjennomgang, intervjuer
og innhenting av opplysninger fra eksterne som fylkesmannen og Miljødirektoratet.
Vurdering
Den fremlagte prosjektplan ansees for å være i tråd med kontrollutvalgets bestilling og å
oppfylle kontrollutvalgets innspill i sak 03/20. Leveringstidspunkt og tidsressurs betraktes om
relevant. Ved evt. behov for endringer i prosjektplanen underveis i undersøkelsen må
kontrollutvalget kunne ta stilling til disse. Kontrollutvalget anbefales å godkjenne fremlagt
prosjektplan datert 06.03.20.

