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Varsel om tilsyn - Ballstad slip AS avd. reperasjon - Vestvågøy 

Vi viser til telefonsamtale med Leif Ole Barth 29. juni og varsler med dette at vi vil gjennomføre tilsyn 
med Ballstad slip AS avd. reperasjon. 
 
Tilsynet starter med inspeksjon, som er planlagt gjennomført 
 

onsdag 22. september 2021 fra ca. kl. 07.30.  
 
Vi anslår at inspeksjonen varer 2–3 timer. 
 
Hvis det lar seg gjøre, bør ansvarlig leder for anlegget være til stede. Personell med spesiell 
kjennskap til temaene for tilsynet kan gjerne delta. Ut over dette kan dere selv velge hvem det er 
hensiktsmessig å stille med. Fra Statsforvalteren stiller Kristine Vevik og Espen Henriksen. 
 
Gjennomføring av tilsynet 
Tilsynet starter med inspeksjon i virksomheten. Inspeksjonen består normalt av et møte med 
muntlig gjennomgang/intervju og en befaring på anlegget. Vi avslutter inspeksjonen med å 
oppsummere våre funn, som så blir grunnlaget for å beskrive eventuelle avvik i en 
inspeksjonsrapport. Dersom vi registrerer avvik, må dere senere redegjøre for hva slags tiltak dere 
vil sette i verk for å rette opp avvikene. Når eventuelle avvik er tilfredsstillende fulgt opp, vil dere få 
brev om at tilsynet er avsluttet. 
 
Koronapandemien – forebyggende tiltak i forbindelse med inspeksjon 
Vår reisevirksomhet blir løpende vurdert opp mot status for korona-pandemien. Hvis smittenivået 
øker, kan tilsynet bli utsatt. Det samme gjelder hvis en av våre inspektører har symptomer på 
luftveisinfeksjon. Vi følger ellers de alminnelige smittevernrådene om håndhygiene og avstand. 
Under inspeksjonen vil vi prioritere befaringen av anlegget. Hvis dere har egnede lokaler der vi kan 
holde to meter avstand, ønsker vi å gjennomføre muntlig gjennomgang/intervju som normalt. 
Alternativt kan vi gjøre avtale om video- eller telefonmøte i etterkant av inspeksjonen. 
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Bakgrunn 
Tilsynet er en del av Statsforvalterens rutinemessige oppfølging av virksomheter som er regulert av 
forurensningsforskriften eller utslippstillatelse. 
 
Aktuelle tema for tilsynet: 

 Utslippskontroll 
o oppsamling og rensing av spylevann 
o drift og vedlikehold av renseanlegg 
o måleprogram for utslipp til vann 

 Avfallshåndtering: farlig avfall, ordinært avfall, eventuelt mottaksordninger for avfall fra skip 
 Internkontrollaktiviteter som forebygger forurensning og forsøpling (spesielt 

risikovurderinger, rutinebeskrivelser og avvikshåndtering) 
 
Vi ber dere om å ha dokumentasjon for aktuelle tema tilgjengelig.  
 
Lovgrunnlag for tilsynene 

 Lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13.3.1981 med tilhørende forskrifter 
(avfallsforskriften, forurensningsforskriften) 

o Forurensningsforskriftens kap. 29 Forurensninger fra mekanisk overflatebehandling og 
kap. 20 Levering og mottak av avfall og lasterester fra skip. 

 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, av 6.12.1996 
(internkontrollforskriften) 

 
Alle forskrifter er tilgjengelige på nettsiden lovdata.no. 
 
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. Plassering i gebyrsats er avhengig av hvor ressurskrevende 
kontrollen er. 
 
Vi anslår at vi vil bruke gebyrsats 3 (dvs. kr 20 300,-) for tilsyn etter forurensningsloven1. 
 
Eventuelle kommentarer til varselet om fastsettelse av gebyrsats sendes Statsforvalteren innen 2 
uker2. Vedtaket om gebyr skrives inn i kontrollrapporten og kan påklages. Det er Miljødirektoratet 
som krever inn gebyret. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Torfinn Sørensen (e.f.) 
fylkesmiljøvernsjef 

  
 
Espen Olaf Henriksen 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 

 
1 Jf. forurensningsforskriften § 39-7 
2 Jf. forvaltningsloven § 16 
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Kopi til: 
Vestvågøy kommune Postboks 203 8376 Leknes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


