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Hei! 
  
Vi har startet prosjektet om vann, avløp og grunnforurensning i Orkland kommune. Den ene 
problemstillingen handler hvordan kommunen følger opp gruveforurensningen på Løkken. 
  
I den forbindelse har vi blitt informert om at Riksrevisjonen holder på med en etterlevelsesrevisjon av 
miljøtiltak for å redusere forurensningen fra nedlagte gruver som Nærings- og fiskeridepartementet 
(NFD) eier. Gruven på Løkken inngår i utvalget. Vi har vært i kontakt med Riksrevisjonen som fortalte om 
prosjektet. I prosjektet ser de på om Nærings- og fiskeridepartementets (NFDs) oppfølging av 
forurensning fra gruvene er i tråd med forurensningsloven. NFD er grunneier og eier av Løkken gruve. 
Prosjektet omfatter ikke Orkland kommunes rolle spesielt, men oppfølgingen av Løkken gruver fra NFDs 
side vil omtales. Miljødirektoratet har gitt pålegg om grenseverdier for kobberkonsentrasjon og årlig 
vannovervåking ved Løkken. Direktoratet for mineralforvaltning følger opp påleggene på vegne av NFD. 
  
Riksrevisjonens arbeid vil sannsynligvis munne ut i en rapport som blir offentlig tilgjengelig høsten 2022.  
   
Jeg lurer derfor på hva du som sekretær og kontrollutvalget i Orkland tenker om vårt arbeid videre. Jeg 
tenker at det kan være hensiktsmessig å sette denne problemstillingen på vent, og se hva som kommer 
fra Riksrevisjonen i oktober. Da vil vi bruke mindre timer i prosjektet enn planlagt i første omgang, men 
gå videre med de første tre problemstillingene om vann og avløp. Så kan kontrollutvalget vurdere, etter 
rapporten i oktober, om de ønsker at vi skal se mer på dette eller ikke. 
  

Vi snakkes! 😊  
  
Med vennlig hilsen  

  
Sunniva Tusvik Sæter 
Forvaltningsrevisor 
  
M +47 47 63 77 14  | Teams <sip:sunniva.saeter@revisjonmidtnorge.no> 
  

 
  
Revisjon Midt-Norge SA, Brugata 2, 7715 Steinkjer  
W www.revisjonmidtnorge.no 
<https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.revisjonmidtnorge.no%2F&data=04%7C01%7CEva.bekkavik%40konsek.

no%7C2cbaad89e3c84144a17508da186268d7%7Cc946a0e87d744a94ba5c9ee62f5491b7%7C0%7C0%7C637849108190832933%7CUnknown%7CTW
FpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=30Q8y3ogovKfUThzjXIa%2BkbWH9YyLSU

F8CRWvSA4hY8%3D&reserved=0>  |  M +47 907 30 300  
  
Revisjon Midt-Norge SA er sertifisert som Miljøfyrtårn. Tenk på miljøet før du eventuelt skriver ut denne e-posten. 

 
  


