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Åfjord kommune
7170 ÅFJORD

Vurdering

av forurensning

i planområde

- Hutjønna

aktivitetspark

-

Åfjord kommune
Fylkesmannen
viser til brev at 22.4.2015
planområdet
Hutjønna aktivitetspark.

vedrørende

vurdering

av forurensning

i

I følge brevet har kommunen vurdert forurensningen
i området ved å
sammenligne
anlegget med NIVAs rapport fra miljøtekniske
undersøkelser
ved
Jonsvatnet skytebane.
Med bakgrunn i dette er det konkludert med at det er
liten sannsynlighet
for at området er forurenset og evt. spredning til nærliggende
vassdrag. Det er videre konkludert med at miljøtekniske
undersøkelser
ikke er

påkrevd.
For ytterligere å sikre området er det vist til at det kan etableres hensynssoner
rundt området eller evt. avskjære
området med rene masser.

vanngjennomstrømningen

eller dekke over

Fylkesmannens
vurdering
I henhold til forurensningsforskriften
kapittel 2 er det Åfjord kommune som er
myndighet i forbindelse med tiltak i forurenset grunn dersom det er planlagt
bygge- og gravearbeider.
Videre er tiltakshaver
i henhold til forskriften pliktig å
vurdere om det er forurenset grunn i området hvor terrenginngrep
er planlagt.
Dersom det er grunn til å tro at det er forurensning
i området, skal tiltakshaver
sørge for at det blir utført nødvendige undersøkelser
jf. § 2-4 og at det blir
utarbeidet en tiltaksplan jf. § 2-6.
For lokaliteter hvor det ikke er planlagt bygging eller graving er det
Miljødirektoratet
som er forurensnlngsmyndighet,
og som kan pålegge
undersøkelser
og opprydding. For de bransjene som er delegert til
Fylkesmannen,
har vi tilsvarende myndighet som Miljødirektoratet.
I henhold til
rundskriv T-3/12 er Fylkesmannen
delegert myndighet på skytebaner,
og derfor
myndighet i denne saken.
Fylkesmannen
er av den oppfatning av at en sammenligning
mellom svært ulike
skytebaner,
med ulik plassering og omfang, ikke vil gi et godt bilde av
forurensningssituasjonen
i området. Flere lokale faktorer kan påvirke hvordan

forurensning fra aktiviteten på området kan spres. Vi mener her at fagperson
med særlig kompetanse
forurensningsforskriften
Embetsledelse

og

administrasjonsstab

Kommunal-

og

samordningsstab

må gjennomføre
§ 2-7.
Justis-

og

beredskapsavdeling

en uavhengig

Landbruk

og

bygdeutvikling

vurdering

av området,

Miljøvern-

Oppvekst-

avdeling

utdanningsavdeling

og

Sosial-

jf.

og

helseavdeling
Telefaks

E-post:

fmstpostmottak@fylkesmannen.no

Internett:

www.fylkesmannen.no/st

Organisasjonsnummer:

974764350

73 19 93 01

2

Basert på det oversendte
den tidligere
skytebanen
bygge- og gravearbeider

materialet
fra Kystplan er det ikke mulig å se klart hva
skal benyttes
til fremover,
samt om det er planlagt
i dette området.
Fylkesmannen
ønsker en redegjørelse

for hvorvidt det skal graves i området, spesielt i tilknytning til områder som er
benyttet
som standplass
og områder
ved og bak tidligere
kulefangere.
det ikke er planlagt gravearbeider
innenfor området,
er Fylkesmannen
myndighet
i saken.

Dersom

Dersom det planlegges
gravearbeider
i områder,
forventer
vi at kommunen
behandler
saken i henhold til forurensningsforskriften
kap. 2. Fylkesmannen
mener her at den teoretiske
sammenligningen
som er gjennomført
ikke er

tilstrekkelig for å avkrefte/bekrefte

Med

om området inneholder forurenset grunn.

hilsen

Even Buvarp

Marit Lorvik (e.f.)
ass. miljøverndirektør

Dette

dokumentet

Helsingen

rådgiver

er elektronisk

godkjent

og har derfor

ingen

signatur.

