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Oppfølging etter avløpskontroll i Vestby kommune

Oppfølgingen av avvik etter avløpskontrollen i 2013 hvor 4 avvik fra utslipptillatelsen ble
avdekket har ikke vært tilfredsstillende. Arbeidet er påbegynt, men verken planer for
reduksjon av fremmedvann, miljørisikovurdering og industripåslipp slik det foreligger i
dag, oppfyller utslippstillatelsens krav.
Fylkesmannen setter ny frist til 1.1 2017 med å oppfylle kravene i tillatelsen
Vi viser til vår kontrollrapport av 12.11 2013 hvor det ble avdekket 4 avvik under kontrollen. I
oppfølgingsmøte med kommunen 1.9.2016 ble kommunens arbeid med å lukke avvikene
gjennomgått og vurdert. Følgende fra kommunen deltok på møtet:
Navn
Sverre Gjølstad
Linda Beate Seime
Herman Wold
Arne Kristian Sogn

Stilling
RO-leder kommunalteknikk
Forvaltningssjef kommunalteknikk
Arbeidsleder VA Drift
Prosjektsjef Kommunalteknikk

De fire avvikene er sentrale krav i utslippstillatelsen fra 2012 og omfatter plan for reduksjon av
fremmedvann, miljørisikovurderinger, kartlegging og risikovurdering av virksomheter med
påslipp til det kommunale avløpsnettet og oppdatert beredskapsplan.
Kommunen har manglet et overordnet styringsdokument på avløpssektoren de seneste år, men er
nå i gang med utarbeidelse av en hovedplan avløp som vil bli lagt ut på offentlig ettersyn i 2016.
Avløpsplanen vil følge kommuneplanens tidshorisont og skal ivareta Fylkesmannens krav.
Planen vil bli viktig for å møte de økende utfordringer knyttet til klimaendringer, vekst og høyere
krav til vannkvalitet. En tilhørende handlingsdel til hovedplanen skal utarbeides som viser
tiltakene for økonomiplanperioden 2017-2020.
Den manglende oppfølgingen av avløpskontrollens avvik ble begrunnet utfra
bemanningssituasjonen som har vært i kommunene de siste 2 år med blant annet gjennomtrekk
av ledere på kommunalteknikk. Ny leder på kommunalteknikk Sverre Gjølstad deltok på møtet.

Med utgangspunkt i at kommunene skal kombinere betydelig vekst med god vannkvalitet i
vassdrag og sjø er det viktig at kommunen har rett kompetanse og kapasitet til å gjennomføre
planlagte tiltak og sørge for høy kvalitetsmessig standard på avløpshåndteringen. For at
kommunen bedre skal kunne ivareta sitt ansvar som forurenser må kompetanse og kapasitet
styrkes. Dette gjelder også opprydding i avløp spredt bebyggelse hvor kommunen har et stort
gjenstående antall oppryddingsobjekter.
Økende utfordringer med avrenning av overvann krever at kommunen etablerer gode
overvannsstrategier og utvikler retningslinjer for hvordan områdeplaner i kommunen skal følges
opp på overvannshåndtering. God saksbehandling her krever et tett samarbeid med
byggesaksbehandlere. Sentrumsplanen som innebærer sterk fortetting må ha fokus på helhetlig
overvannshåndtering og sammenhengende flomveier. Viktig at kommunen med sine areal går
foran med de gode eksemplene for overvannshåndtering.
Overtagelse av ledninger fra private er en vesentlig utfordring og kommunen må utvikle gode
rutiner for dette.
Konklusjon:
Vi finner ikke eksisterende materiale tilfredsstillende innenfor fremmedvann,
miljørisikovurderinger og påslipp av industri. Materialet har betydelige mangler og eksempler på
dette ble tatt opp på møtet. Avvikene kan følgelig ikke lukkes.
Det skal innen 1.1 2017 leveres Fylkesmannen en handlingsplan for økonomiplanperioden
som følger hovedplanen, en ny miljørisikovurdering, risikokartlegging av virksomheter med
påslipp til nettet samt en oppdatering av beredskapsplan basert på risikovurderingene.
Informasjon om gebyr for utført kontroll:
Gjennomgang av dokumentasjon med kommunen den 1.9 2016 er å betrakte som en etterkontroll
og en avslutning i forhold til oppfølging av tilsynet i 2013.
Fylkesmannen skal innkreve gebyr for sitt kontrollarbeid, jf. forurensningsforskriften kapittel 39.
Kommunen er plassert i risikoklasse 3. I følge gebyrreglene medfører dette et gebyr på kr. 12.500
til statskassen. Faktura vil bli ettersendt av Miljødirektoratet.
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