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Delegert vedtak
5053-318/1 - Forhåndsvarsel om pålegg om tiltak etter forurensingsloven
Inderøy Kommune varsler med dette at kommunen vurderer å pålegge deg tiltak for å hindre avrenning
fra gjødsellageret på gården Vinjebruk gnr. 318/1. For å få en oversikt i saken ønsker vi en skriftlig
tilbakemelding før eventuelle pålegg ilegges.
Beskrivelse av saken
Vinje Bruk får varsel om gjødselutslipp til sjø på formiddagen – 20.04.2021.
Undersøkelser på Vinje Bruk viser at utslippet kommer fra gjødselkjelleren på gården (ammekufjøs).
Gjødselvann renner gjennom en kumme like nedenfor ammekufjøset, og videre i drenssystemene ut i
fjorden nedenfor Mosvik sentrum. Det er foretatt omrøring i gjødselkjelleren på Vinje Bruk, med
tilsetning av vann, og det antas at dette har utløst gjødsellekkasjen.
 Gunhild Jenssen varsler Inderøy kommune v/Bjørn Bakkhaug, om utslippet, kl. 10:47 den
20.04.2021. Gunhild melder også fra om at Letnes AS er kontaktet for å forsøke å stanse
utslippet med trykkluftballong inn i drensrøret.
 Kl. 11:48 den 20.04.2021 meldes det om at lekkasjen er stoppet ved å sende trykkluftballong inn
i avløpsrøret. Utløpet videre ut mot fjorden plugges også med tilsvarende ballong for å unngå at
avrenning kan skje til sjø.
Ref. Bjørn Bakkhaug – Inderøy Kommune
Varsel om pålegg
Som kommunen forstår ble det fort satt i gang tiltak for å stoppe forurensingen og nå er kjelleren tømt
for gjødsel. Ut fra det er det ingen akutt fare for forurensing fra kjelleren. For kommunen er det viktig å
se til at kjelleren blir tettet før den tas i bruk igjen. Vi ønsker en skriftlig tilbakemelding om hva som ble
utført av tiltak, og hva som planlegges for å få tettet gjødselkjelleren. Ut fra tilbakemeldingen vil
kommunen vurdere eventuelle pålegg i saken.
Vi ønsker svar på henvendelsen innen 13. mai 2021.
Aktuelle lover og forskrifter
Saken er behandlet i henhold til følgende lover, forskrifter og rundskriv:
 L10.02.1967 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
 L13.03.1981 nr. 6 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
 F04.07.2003 nr 951 Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav
 Rundskriv 2019-17 utgitt av Landbruksdirektoratet
Aktuelle lovhjemler
Forurensningsloven § 7: «Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning
uten at det er lovlig etter §§ 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av § 11. Når det er fare for
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forurensning i strid med loven, eller vedtak i medhold av loven skal den ansvarlige for forurensning sørge
for tiltak for å hindre at den inntrer.) Har forurensningen inntrådt skal han sørge for tiltak for å stanse,
fjerne eller begrense virkningen av den. Den ansvarlige plikter også å treffe tiltak for å avbøte skader og
ulemper som følge av forurensningen eller av tiltakene for å motvirke den. (…)
Forurensningsmyndigheten kan pålegge den ansvarlige å treffe tiltak etter annet ledd første til tredje
punktum innen en nærmere angitt frist.»
Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 20: «Lager for husdyrgjødsel skal ha tilstrekkelig
kapasitet slik at gjødsla kan lagres fram til spredning i den tillatte perioden. Lageret må i tillegg ha
kapasitet til å oppbevare eventuell gjødsel som måtte ligge igjen i lageret etter siste utkjøring.
Lagringskapasiteten skal være minimum 8 måneders produksjon. (…) Foretaket skal jevnlig kontrollere at
anlegget fungerer som forutsatt og er tett mot lekkasje.»
Mulige reaksjoner
Eventuelle brudd på forskrift F04.07.2003 nr 951 kan jmf. §§ 32-35 i forskriften føre til pålegg
og tvangsgebyr, avkorting, tilbakeholdelse og innkreving mv. av produksjonstilskudd og
regionale miljøtilskudd, straff i form av bøter eller fengsel. Brudd på forurensningsloven, forskrifter,
vilkår i tillatelser eller pålegg gitt i medhold av loven kan straffes med bøter eller fengsel jmf. forul § 78.
Om opplysningsplikten
F04.07.2003 nr 951 § 30: Leder av virksomheter som omfattes av forskriften plikter å legge fram
de opplysninger som er nødvendige for at tilsynsmyndigheten skal kunne gjennomføre sine
oppgaver. Ansvarlige for forurensning eller avfallsproblem plikter å oppgi opplysninger etter pålegg fra
kommunen uavhengig av taushetsplikt.
Rett til å behandle saken
Dersom kommunen ikke har mottatt noen merknader innen fastsatte frister, og kommunen likevel
finner saken tilstrekkelig opplyst etter forvaltningsloven § 17, vil kommunen behandle saken ut
fra de opplysninger som allerede foreligger.
Rett til å se dokumentene i saken
Du har rett til å se alle dokumentene i saken, jamfør forvaltningsloven §§ 18 og 19.
Rett til å gi kommentarer til forvarslet
Har du kommentarer til forvarsel om pålegg om tiltak kan du jamfør forvaltningsloven § 16
sende dem innen to uker etter at du mottok dette brevet.
Kontaktopplysninger
Opplysninger og eventuelle kommentarer sendes til epost: postmottak@ inderoy.kommune.no
eller pr. post til: Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy. Merk henvendelsen med
saksnummer 21/1139.
Med hilsen
Ketil Verdal
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