Deres ref.:

Vår dato: 14.04.2015
Vår ref.: 2015/3292
Arkivnr.: 461.2
Postadresse:
Postboks 59 Sentrum,
4001 Stavanger

IVAR IKS
Postboks 8134
4069 Stavanger

Besøksadresse:
Lagårdsveien 44, Stavanger
T: 51 56 87 00
F: 51 52 03 00
E: fmropost@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/rogaland

Rapport etter kontroll ved IVAR renseanlegg Bore
Dato for kontroll:
Rapportnummer:
Saksnr.:

13.03.2015
2015.025.I.FMRO
2015/3292

Til stede ved kontrollen
Fra virksomheten:
Eline Nilsen Furre
Helene Lie
Øyvind Halvorsen
Svein Sele
Fra Fylkesmannen:
Margareta Skog
Karen Førre Weyde
Mariann Størksen
Resultat fra kontrollen
Denne rapporten gir en oppsummering av kontroll gjennomført ved IVAR renseanlegg Bore (Bore)
den 13.03.2015.
Fylkesmannen fant ett avvik under kontrollen. Avviket lyder:
-

Utslippsrammen for anlegget er overskredet

Avviket er beskrevet i punkt 3 i rapporten og oppfølging etter kontrollen er omtalt i punkt 5.

Med hilsen
Marit Sundsvik Bendixen
ass. fylkesmiljøvernsjef

Mariann Størksen
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrifter.

Saksbehandler: Mariann Størksen
Saksbehandler telefon: 51 56 89 06
E-post: fmrosto@fylkesmannen.no

Kopi til:
Klepp kommune

Postboks 25

4358

Kleppe
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1. Informasjon om virksomheten
Kontrollert anlegg: IVAR renseanlegg Bore

Org.nr. 974735423

Bransjenr. (NACE-kode): 37.000 – Oppsamling og
behandling av avløpsvann

Bedr.nr. 871035032

Besøksadresse: Bore

Telefon: 51 90 85 00

Postadresse: Postboks 8134, 4069 Stavanger

E-post: ivar@ivar.no

Kommune: 1120, Klepp kommune
Tillatelse: 08.10.1998

Risikoklasse: 3

Sist kontrollert: 10.06.2008

Anleggsaktivitet: Avløpsrenseanlegg

2. Bakgrunn for kontrollen
Miljødirektoratet og Fylkesmannen gjennomfører våren 2015 en landsomfattende avløpsaksjon.
Denne aksjonen er en videreføring av avløpsaksjonen som ble gjennomført våren 2014. Aksjonen
har som mål at alle avløpsrenseanlegg i kapittel 14 i forurensningsforskriften skal være kontrollert
av Fylkesmannen enten i 2014 eller 2015.
Følgende anlegg er kontrollert som del av aksjonen:




IVAR renseanlegg Nærbø
IVAR renseanlegg Bore
IVAR renseanlegg Grødaland

I tillegg vil også Årabrot renseanlegg i Haugesund kontrolleres i slutten av mai.
Generelt blir slike kontroller gjennomført for å fastslå om gjeldende krav med hensyn til ytre miljø,
blir overholdt.
Tema for kontrollen var:
- Overordnede planer for anlegget
- Løpende drift av anlegget
- Risikovurdering
IVAR IKS (IVAR) ble varslet om kontrollen i e-post av 12.02.2015.
Denne rapporten omhandler de tema som var varslet før kontrollen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

3. Resultat av kontrollen
Definisjoner:
Avvik: Manglende etterleving av krav fastsett i eller i medhold av lov.
Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendige å peke på for å ivareta ytre
miljø, men som ikke er omfattet av definisjonen for avvik.
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a) Avvik
Fylkesmannen avdekket følgende avvik:
Avvik 1
Gjeldende utslippsramme blir ikke overholdt
Avvik fra:
- Forurensningsforskriften § 14-2 § 14-8 og § 14-17
- Tillatelse av 08.10.1998
Kommentar:
Tillatelse for IVAR renseanlegg Bore er datert 08.10.1998 og gir tillatelse til utslipp av 20 000 pe.
Fra 01.01.2009 ble utslippstillatelsens krav til rensning erstattet av krav om sekundærrensing, jf.
forurensningsforskriften § 14-17 b). Renseanlegget klarer ikke å overholde kravene til sekundærrensing, men klarer primærrensekravene, jf. årsrapporten for 2014.
Etter at avløp fra Klepp stasjon, Engelsvoll og Orstad ble overført fra Bore til renseanlegget på Vik
i april 2013 og Tine meierier Voll ble stengt i juni samme år, er belastningen redusert, men ikke nok
til å overholde utslippstillatelsens ramme.
I årsrapporten for 2014 oppgir IVAR at gjennomsnittsbelastningen til anlegget var på 38 000 pe.
Fra 01.01.2015 er også prosessavløpsvann fra Hoff AS overført til renseanlegget på Vik. Selv om
dette vil medføre en ytterligere reduksjon i belastningen til Bore, er det sannsynlig at tillatelsens
ramme fremdeles vil bli overskredet.
IVAR trenger derfor ny tillatelse etter forurensningsloven for renseanlegget på Bore.
b) Anmerkning
Det ble ikke gitt noen anmerkninger.

4. Andre forhold







IVAR eier ca. 10 m av ledningsnettet oppstrøms anlegget, men hele utslippsledningen fra
anlegget og ut i sjøen. Hendelsen tidligere i år der utslippsledningen ble revet av og havnet
på land, er nå kartlagt. Utbedring er under planlegging.
Innlekking av fremmedvann til det kommunale avløpsnettet er en utfordring. Renseanlegget
er dimensjonert for å klare opp til 200 l/s. Dette er normalt god kapasitet, men ved store
nedbørsmengder blir kapasiteten sprengt. Vannet går likevel gjennom grovsil før det slippes
ut i sjøen.
Bore er et «gammelt» renseanlegg og det er vanskelig å få tak i reservedeler. Det er derfor
bestemt at anlegget skal oppgraderes.
Det er fremdeles problemer med mye fett i innløpsvannet.
Akkrediterte prøvetakingspunkter blir sannsynligvis flyttet. (Og må akkrediteres på ny).
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5. Oppfølging etter kontrollen
IVAR plikter snarest å rette opp avviket som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen
skal kunne avslutte saken, må IVAR for Avvik 1:


Sende ny søknad om tillatelse til utslipp etter forurensningsloven. Fristen for innsending av
søknad settes til 01.11.2015.

6. Gebyr for kontrollen
Fylkesmannen orienterte i kontrollen av 13.03.2015 at IVAR skal betale gebyr for kontrollen etter
§ 39-6 i forurensningsforskriften. IVAR renseanlegg Bore er plassert i risikoklasse 3 og skal dermed betale kr 12 200,- for kontrollen.
Gebyret blir innkrevd av Miljødirektoratet.

7. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannen sin postjournal på
www.fylkesmannen.no (jf. offentlighetsloven).
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