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Oppfølging etter avløpskontroll i Eidsvoll kommune

Fylkesmannen finner at kun 1 av de 6 avvikene som ble avdekket under tilsynet i 2014 kan
lukkes. Kommunen har i dag ikke tilstrekkelig med personellressurser til å drive
avløpssektoren på en systematisk og effektiv måte. Kommunen får frist til 1.februar 2017
på å lukke de gjenstående avvikene.

Vi viser til vår kontrollrapport fra 22.10 2014 på avløpssektoren hvor Fylkesmannen ga 6 avvik
fra utslippstillatelsens krav. Avvikene er nærmere begrunnet og hjemlet i kontrollrapporten.
Det vises til vårt møte 9.september 2014 hvor kommunens svar på avvikene ble vurdert og
kommentert. Følgende fra kommunen deltok på møtet:
Navn
Erling Amdahl
Thomas Meisfjord
Terje Mangerud

Stilling
Avd.leder prosjektavdelingen Kommunal drift.
Virksomhetsleder – Kommunal drift.
Avd.leder Drift avløp.

Kommunen har vært lite planmessig fokusert de senere år. Det er nå etablert et arbeid for å få en
overordnet hovedplan på avløpssektoren på plass som vil følge kommuneplanens tidshorisont.
Kommunen opplyser om at denne skal legges ut på offentlig ettersyn i løpet av 2016. Manglende
overordnet avløpsplan behandles som et avvik da planen er en forutsetning for overordnet styring
av sektoren og forankring av utslippstillatelsens temaer og krav.
Fylkesmannen er tilfreds med at det legges inn investeringer til ledningsnettfornyelse som egen
post på budsjettet. Hovedplanen bør her vise de nødvendige rammene på kort og lang sikt utfra
det ambisjonsnivået kommunen må ha for å redusere etterslepet og møte forfallet av gammelt
ledningsnett. Det er en betydelig andel gamle utette betongledninger.
Eidsvoll kommune har fått utført en miljørisikovurdering som er oppdatert med hensyn på
overløp, og som er i overenstemmelse med utslippstillatelsens krav. Det må settes inn tiltak
ovenfor de overløp som er satt i rød sone etter ROS-analysen hvor risikoen er uakseptabel. Det
vil være fortsatt behov for å oppdatere ROS- analysen innenfor klima og kritisk

avløpsinfrastruktur, men vi anser utslipptillatelsens krav i denne omgang innenfor
risikovurdering som oppfylt. Et overordnet prinsipp i hovedplanen bør være at avløpssektoren
styres etter risiko.
De øvrige avvikene innenfor overvann/fremmedvann, fornyelse av avløpsnettet,
risikokartlegging av tilknyttede virksomheter og en oppdatering av beredskapsplanen mangler
alle nødvendige dokumentasjoner, og vil derfor ikke kunne lukkes. Det vises her til
kontrollrapporten fra 22.10.2014 og våre kommentarer fremført på møtet 9.09 2016.
Fylkesmannen fikk opplyst på møtet at renseresultatene på Bårlidalen renseanlegg for 2016
oppfyller 90 % renseeffekt, og at mesteparten av renseutfordringene på anlegget synes nå å være
løst.
Kommunens varsling til Fylkesmannen har ikke vært tilfredstillende de senere år. Kommunen
har etablert varslingsgrenser, men kommunen opplyser at det tidvis skjer overtredelser av disse
som ikke blir varslet Fylkesmannen.
Det er viktig å arbeide effektivt og systematisk på avløpssektoren. Kommunen har i dag ikke
tilstrekkelig kapasitet og kompetanse innenfor drift, fornyelse og planlegging. Tilsynet og
oppfølging av avvikene har vist tydelig behovet for å styrke personellressursene i kommunen på
sektoren. Det vil bli avgjørende for gjennomføringen av tiltak at dette kommer på plass når
tiltaksplanen skal effektueres.
Kommunen har store utfordringer også innenfor avløp spredt bebyggelse. Det er i vannforskriften
( EUs vannrammedirektiv) en målsetting at denne oppryddingen skal ferdigstilles innen 2021.
Med ca. 1780 anlegg som antas å kreve opprydding, står kommunen ovenfor et stort og krevende
arbeid.
Konklusjon:
Kommunen vil legge hovedplanen ut på høring i løpet av 2016. Det haster med å sette inn et
målrettet arbeid for å følge opp utslippstillatelsens krav. Kommunen får ny frist til 1. februar
2017 med å lukke de 5 avvikene.
Informasjon om gebyr for utført kontroll
Gjennomgang av dokumentasjon og møte med kommunen er å betrakte som en etterkontroll og
en avslutning i forhold til oppfølging av tilsynet i 2014.
Fylkesmannen skal innkreve gebyr for sitt kontrollarbeid, jf. forurensningsforskriften kapittel 39.
Virksomheten er plassert i risikoklasse 3. I følge gebyrreglene medfører dette et gebyr på kr.
12.500.- til statskassen. Faktura vil bli ettersendt fra Miljødirektoratet.
Med hilsen
Jens Hertzberg
faggruppeleder

Simon Haraldsen
senioringeniør
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