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Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Stian Brenden Maskinservice
AS (Stian Brenden Maskinservice AS) den 15. oktober 2018. Rapporten er å anse som
endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten
er mottatt.
Fylkesmannen i Oppland avdekket 1 avvik og ga ingen anmerkning(er) under
inspeksjonen.
Mari Olsen fra Oppland fylkeskommune og Tom Henning Nyheim fra Nord-Fron kommune
deltok på befaringen.
Fylkesmannen ser alvorlig på avviket i denne rapporten. Fylkesmannen gjennomførte en
innledende befaring 10.09.2018 i forbindelse med dette VA-prosjektet og i rapporten fra
den befaringen går det klart fram at anleggsaktiviteten i området har ført til forurensning
i berørte vassdrag. Vi konstaterer at Stian Brenden Maskinservice AS ikke har fulgt opp
Fylkesmannens oppfordringer om å sørge for forsvarlig vannhåndtering i anleggsområdet
og at det fortsatt pågår forurensende utslipp av tilslammet vann til vassdrag og terreng.
Fylkesmannen i Oppland Postadresse: Postboks 987, 2604 Lillehammer
Besøksadresse: Rosenlund Kontorbygg, Gudbrandsdalsvegen 186 Telefon: 61 26 60 00 Org. nr.: 970 350 934
E-post: fmoppost@fylkesmannen.no Internett: www.fylkesmannen.no/Oppland

Avvik:

Aktiviteten i anleggsområdet medfører forurensende utslipp av tilslammet
vann til vassdrag og til terreng
Anmerkninger:

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.
Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift
18. oktober 2018

Stein Egil Granli

Vebjørn Knarrum

dato

kontrollør

miljøverndirektør
Fylkesmannen i Oppland

Kopi av rapporten sendes til:
 Nord-Fron kommune
 Oppland fylkeskommune
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: Stian Brenden Maskinservice AS
Organisasjonsnr.: 986925112

Eies av:

Bransjenr. (NACE-kode): 43.120 Grunnarbeid

Kontrollert enhet
Navn:

Stian Brenden Maskinservice AS

Anleggsnr.: 0516.0042.01

Kommune: Nord-Fron

Fylke: Oppland

Anleggsaktivitet: Midlertidig anleggsaktivitet
Tillatelse gitt:

Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i
medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen gjennomføres for å følge opp
melding om spesielle hendelser. Fylkesmannen har mottatt ny melding med
bildedokumentasjon om utslipp i området.
Tilsynet ble gjennomført som uvarslet kontroll i medhold av forurensningsloven § 48.
Inspeksjonstema
 Prosess og renseutstyr
 Utslipp til vann



Håndtering av tilslammet
overflatevann fra grøfter og
anleggsområder

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og
gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.
Definisjoner
Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.
Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta
ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for
virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema
som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen
Vi ser alvorlig på avviket som ble avdekket i forbindelse med denne inspeksjonen. Stian
Brenden Maskinservice AS plikter snarest å iverksette tiltak for rette opp forholdene i
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avviket. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Stian Brenden
Maskinservice AS innen 18. oktober 2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser
hvordan ulovlige forhold skal følges opp. Det skal presenteres oversikt over aktuelle tiltak
som kan iverksettes i de ulike delene av anleggsområdet for å sikre forsvarlig
vannhåndtering og for å hindre forurensende utslipp av tilslammet vann til vassdrag og
terreng. Oversikten skal også inneholde en realistisk tidsplan for når de ulike tiltakene
kan være iverksatt og funksjonelle.
Det må påregnes at gjennomføringen av tiltakene kan bli fulgt opp ved ny kontroll.

4. Varsel om tvangsmulkt for pålegg om opplysninger
Fylkesmannen varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt (jf.
forurensningsloven § 73) dersom de pålagte opplysninger ikke er mottatt innen 18.
oktober 2018. Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt de pålagte
opplysninger innen 1 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.
En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 50 000,-.
Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes
til Fylkesmannen i Oppland innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

5. Varsel om gebyr
Fylkesmannen er pålagt å ta gebyr for kontroller på forurensningsområdet. Gebyret skal
dekke kostnadene for gjennomføringen av kontrollen. Vi varsler derfor at vi i henhold til
forvaltningsloven § 16, tar sikte på å fastsette gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags
varighet. Dette betyr i så fall at dere skal betale kr. 10 300,- i gebyr for kontrollen.
Hjemmel for et vedtak om sats for kontroll av virksomheter er forurensningsforskriften §
39-7 eller § 39-8. Dere har anledning til å kommentere dette varselet. jf.
forvaltningsloven § 16. Eventuelle kommentarer må sendes til Fylkesmannen i Oppland
innen to uker etter at dette brevet er mottatt.

6. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til
Fylkesmannen i Oppland (jf. offentleglova).

7. Avvik
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Aktiviteten i anleggsområdet har medført forurensende utslipp av tilslammet vann til
vassdrag og til terreng. Forurensende utslipp pågår fortsatt.
Avvik fra:
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Forurensningsloven § 7.
Kommentarer:
Befaring i anleggsområdet avdekte at det har pågått og fortsatt pågår betydelig
forurensende utslipp av tilslamma vann til bekker og vassdrag og sannsynligvis til
terreng, i forbindelse med VA-prosjektet på Kvamsfjellet. Vi fant at situasjonen i to
bekker er vesentlig forverret siden forrige befaring 10.09.2018 og at store mengder
finstoff har sedimentert i en bekk inn til Årvillingen og i Sildtjønnbekken ovenfor
Skjemtjønna. Det er konstatert at det er store avsetninger med slam og finstoff også ut i
Årvillingen.
Vi gjentar det som ble konkludert Fylkesmannens befaringsrapport datert 24.09.2018, at
tiltakene i området, i eller ved vassdrag som direkte eller indirekte medfører forurensning
i form av utslipp av tilslamma vann, er omfattet av forskrift om fysiske tiltak i vassdrag.
Det er ikke innhentet tillatelse for noen av tiltakene i prosjektet i hht nevnte forskrift og
tiltakene er dermed å anse som ulovlige. I tillegg har tiltakene ført til flere brudd på
forurensningslovens § 7. Plikt til å unngå forurensning.
Alvorlighetsgraden i saken er også i stor grad basert på vurdering av resipientforholdene,
der små bekker med begrenset vannføring blir utsatt for omfattende tilførsel av slam og
finstoff.
I oppsummeringsmøtet etter befaringen ble Stian Brenden Maskinservice AS pålagt innen
utgangen av 18.10.2018 å oversende forslag til avbøtende tiltak og å utarbeide en
framdriftsplan for gjennomføring av tiltak for å hindre ytterligere forurensende utslipp.
Plan for gjennomføring av tiltak skal godkjennes av Fylkesmannen.

8. Anmerkninger
Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

9. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:


Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med
underliggende forskrifter
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