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Varsel om tilsyn - Østbø AS - Skotsmyra / Åremma - Vefsn 

Viser til kommunikasjon med Trond Jøran Pedersen 24.03.2021. Vi varsler med dette at 

Statsforvalteren vil føre tilsyn med Østbø AS sitt anlegg på Skotsmyra/Åremma i Vefsn tirsdag 13. 

april 2021, fra klokka 12.00 – 15.00. 

 

For å bidra til å begrense spredningen av covid-19 har vi for tiden begrenset vår reisevirksomhet. Vi 

planlegger derfor å gjennomføre inspeksjonen i form av videomøte og gjennomgang av utvalgte 

dokumenter. Hvis det viser seg at det også er behov for befaring, må vi komme tilbake til dette på et 

senere tidspunkt. Vi vil sende lenke til inspeksjonsmøte på Teams i e-post til kontaktpersonen hos 

dere. 

 

Vi ønsker at ansvarlig leder for anlegget og personer som har kjennskap til praksis knyttet til 

temaene for tilsynet er til stede under tilsynet. Ut over dette kan dere selv velge hvem det er 

hensiktsmessig å stille med. Fra Statsforvalteren stiller Tilde Nygård og Jorunn Aaneby. 

 

Bakgrunn 

Tilsynet er ledd i Statsforvalterens rutinemessige oppfølging av virksomheter der vi er 

forurensningsmyndighet.  

 

Aktuelle tema for tilsynet: 

• Avfall – farlig avfall 

• Utslippskontroll  

• Internkontroll 

• Oppfølging av vilkår i tillatelsen 

 

Følgende krav ligger til grunn for tilsynet: 

• Lov om vern mot forurensninger og om avfall, med tilhørende forskrifter 

• Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall 

• Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

• Tillatelse etter forurensningsloven for Østbø AS avd Skotsmyra/Åremma av 28.02.17 
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Gjennomføring av tilsynet 

Tilsynets kontroll-del vil bestå av muntlig gjennomgang/intervju i videomøte, eventuelt supplert av 

dokumentkontroll. Mot slutten av videomøtet vil vi oppsummere våre funn, som så blir grunnlaget 

for å beskrive eventuelle avvik i en tilsynsrapport. Dersom vi registrerer avvik, må dere senere 

redegjøre for hva slags tiltak dere vil sette i verk for å rette opp avvikene. 

 

Vi ber om at dere har følgende tilgjengelig på datamaskin under tilsynet, slik at dere kan vise oss 

over skjermdeling: 

 

• dokumentasjon på internkontrollaktiviteter knyttet til det ytre miljø (mål, rutiner/prosedyrer, 

risikokartlegging, avvikshåndtering mv.) 

• driftsprosedyrer for anlegget 

• journal/register/lageroversikt for avfall 

• dokumentasjon på utslippskontroll 

• annen dokumentasjon dere finner relevant med tanke på de tema som er nevnt 

 

Varsel om gebyr 

Statsforvalteren er pålagt å kreve inn gebyr ved tilsyn i henhold til forskrift om begrensning av 

forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 39 Gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser og 

kontroll etter forurensningsloven. Utfra arbeidsomfanget for kontrollen vurderer vi å benytte sats 5 i 

§ 39-7 Gebyr for tilsyn av inntil en dags varighet i virksomheter. Sats 5 utgjør i 2021 kr 6 800,-. 

 

Eventuelle kommentarer til varslet gebyrsats må sendes Statsforvalteren innen 2 uker fra dette 

brevet er mottatt, jf. forvaltningsloven § 16. Vedtak om gebyr vil gjøres samtidig med utstedelse av 

kontrollrapporten. Gebyret vil kreves inn av Miljødirektoratet. 

 

Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål eller merknader til dette varslet. 

 

 

 

Med hilsen 

 

Oddlaug Ellen Knutsen (e.f.) 

seksjonsleder 

  

 

Tilde Nygård 

overingeniør 
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