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Varsel om tilsyn - Rognan bioenergi AS - Saltdal 

Vi viser til telefonsamtale med Terje Kårvand 19. mars og varsler at vi vil gjennomføre 
forurensningstilsyn med Rognan bioenergi AS.  
 
Vi starter tilsynet med inspeksjonsmøte på Teams onsdag 14. april 2021 kl. 9-12. 
 
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 har sendt lenke til inspeksjonsmøte (Teams) til terje@dragefossen.no. 
 
Vi håper ansvarlig leder for anlegget har anledning til å delta i videomøtet. 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 Sten Bruaas og Espen Henriksen. 
 
Bakgrunn 
Tilsynet er en del av Statsforvalterens rutinemessige oppfølging av virksomheter som er regulert av 
forurensningsforskriften eller utslippstillatelse.  
 
Aktuelle tema for tilsynet: 

 Utslipp til luft 
 Avfallshåndtering 
 Internkontroll 

Vi ber dere om å ha dokumentasjon for aktuelle tema tilgjengelig i inspeksjonsmøtet.  
 
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. 
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 Grunnlag for tilsynet 
 

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

o Spesielt forurensningsforskriften kap. 27 Utslipp til luft fra forbrenningsanlegg med 
rene brensler. 

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

 
Alle forskrifter er tilgjengelige på nettsida 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 4 (dvs. kr 13 500,-) for tilsyn etter forurensningsloven med inntil en 
dags varighet i virksomheten1. 
 
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. 
 
Ta gjerne kontakt dersom dere har kommentarer eller spørsmål til dette varslet.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Oddlaug Ellen Knutsen (e.f.) 
seksjonsleder 

  
 
Espen Olaf Henriksen 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
Saltdal kommune Kirkegt. 23 8250 Rognan 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 Jf. forurensningsforskriften § 39-7 
2 Jf. forvaltningsloven § 16 


