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1 MANDAT 
I dette kapittelet vil bestillingen bli utdypet og bakgrunnsinformasjon for prosjektet 

gjennomgått.  

1.1 Bestilling 
Kontrollutvalget i Levanger kommune bestilte i møte 5. april 2022 en forvaltningsrevisjon av 

kommunens rolle som forurensningsmyndighet:  

 Føres det planmessig tilsyn med den alminnelige forurensningssituasjonen og med 

forurensninger fra de enkelte kilder, jf. forurensningsloven § 48 

 Følges konstatert forurensning og risiko for forurensning opp i samsvar med regelverket 

1.2 Bakgrunnsinformasjon 
Forurensningsloven har som formål å verne det ytre miljø mot forurensning, redusere 

eksisterende forurensning og avfall, og å fremme god avfallshåndtering. Videre skal loven sikre 

en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensing og avfall ikke fører til helseskade, går ut over 

trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse, jf. forurensningsloven § 1. 

Levanger kommune kommer i kontakt med forurensningsloven på tre forskjellige måter. 

Kommunen kan bli ilagt plikter ovenfor sine innbyggere, for eksempel å legge til rette for 

innsamling av forbruksavfall og sørge for tilstrekkelig beredskap mot forurensning. Videre vil 

kommunen ha rollen som forurensningsmyndighet og dermed et tilsynsansvar etter 

forurensningslovens § 48. Endelig kan kommunen også være en forurenser i henhold til 

forurensningsloven.  

Som forurensningsmyndighet er kommunen tildelt ansvar på en rekke områder, blant annet 

knyttet til forsøpling, grunnforurensning og akutt forurensning. I saker knyttet til forsøpling har 

kommunen ansvaret for å undersøke og følge opp forsøpling. Kommunen har også ansvaret 

for å følge opp bygging eller graving i forurenset grunn. Når det gjelder akutt forurensning har 

kommunen ansvaret for å ha en kommunal beredskap mot akutt forurensning og har ansvaret 

for å iverksette tiltak for å bekjempe akutt forurensning.  

 
 

 



 

 

2 PROSJEKTDESIGN 
Her vil revisor avgrense prosjektet og gå nærmere inn på problemstillingene i prosjektet. 

Revisjonskriteriene vil bli gjennomgått og metode for innsamling av data vil bli beskrevet.   

2.1 Avgrensing 
Dette prosjektet vil ta for seg kommunens rolle som forurensningsmyndighet. Levanger 

kommune har også ansvar etter forurensningsloven knyttet til avløp og avfall. Prosjekt tar ikke 

sikte på å gå inn på disse problemstillingene, siden dette er omfattende problemstillinger som 

best kan ivaretas gjennom egne revisjonsprosjekter. Det er også gjennomført en 

forvaltningsrevisjon knyttet til Innherred Renovasjon IKS i 20181.  

Revisjonen tar ikke sikte på å selv gjennomføre noen tilsyn knyttet til forurensing i forbindelse 

med revisjonsprosjektet.   

2.2 Problemstillinger 
Aktuelle problemstillinger for prosjektet vil være: 

1. Ivaretar Levanger kommune sitt ansvar etter forurensingsloven knyttet til 

a. Oversikt over og tilsyn med den alminnelige forurensningssituasjonen og 

oppfølging av tips/funn 

b. Oppfølging av forsøpling 

c. Beredskap for akutt forurensning 

d. Saksbehandling knyttet til bygging og graving på forurenset grunn 

e. Oppfølging av nedgravde oljetanker 

 

Revisjonen tar forbehold om at mindre justeringer i ordlyden av problemstillingen kan 

forekomme. 

2.3 Kilder til kriterier 
Aktuelle kilder for revisjonskriterier vil være forurensningsloven med tilhørende forskrifter. I 

tillegg vil eventuelle rutiner som kommunen har på området være aktuelle som kilder til 

revisjonskriterier.   

2.4 Metoder for innsamling av data 
Revisjonen tar sikte på å gjennomføre datainnsamlingen i prosjektet ved en kombinasjon av 

intervju og dokumentgjennomgang. Dokumentgjennomgangen tar sikte på å gjennomgå 

kommunens dokumentasjon knyttet til de angitte problemstillinger. I tillegg vil revisjonen 

 

1 2019sk1011irlevangerrettet.pdf (revisjonmidtnorge.no) 



 

 

gjennomføre intervju med aktuelle personer som jobber med disse problemstillingene i 

kommunen.  

2.5 Prosjektteam og tidsplan 
Oppdragsansvarlig revisor for prosjektet er Thomas Furunes 

(thomas.furunes@revisjonmidtnorge.no), mens prosjektmedarbeider er Sunniva Tusvik Sæter 

(sunniva.saeter@revisjonmidtnorge.no). Kvalitetssikring utføres av Arve Gausen og Johannes 

Nestvold. 

Planlagt oversendelse av prosjektet til sekretær er 1. mars 2023. Planlagt ressursbruk ligger 

på 340 timer. 

 

Trondheim 13. september 2022 

 

Thomas Furunes        

Oppdragsansvarlig revisor       
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