Fylkesmannen i Buskerud
Miljøvernavdelingen

Vår dato

Vår referanse

Arkiv nr.

Deres referanse

Saksbehandler, innvalgstelefon

472

Inspeksjonsrapport
Inspeksjonsrapport nummer: 06.029

Saksnummer: 2006/2804

Informasjon om virksomheten
Navn: Hemsedal kommune

Organisasjonsnr.:
964952701

Adresse:

Telefon/e-post: 31 40 88 00

Besøksadresse: 3560 Hemsedal

Anleggsnr.:

Kommune/kommunenr.: 0618

Bransjenr. (NACE-kode):

Tilstede under kontrollen
Fra virksomheten:
Laila Ødegård (Hemsedal kommune)
Ingar Nergård (Hemsedal kommune)
Aleksander Andersen (Hemsedal kommune)

Fra Fylkesmannen:
Knut A. Moum
Bjørn Egeland

Rapportens innhold
Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Følgende
hovedtema ble kontrollert: Håndtering av farlig avfall; rutiner, lagring, deklarering, innlevering.

Resultater fra kontrollen
Fylkesmannen avdekket totalt 2 funn, bestående av 1 avvik* og 1 anmerkning*, under kontrollen.
Funnene er beskrevet i vedlegget til rapporten.

Oppfølging etter kontrollen
Ingen tilbakemelding.
Fylkesmannen pålegger virksomheten å gi en skriftlig tilbakemelding for å bekrefte at forholdene er
brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene når det gjelder avvikene. Pålegget er hjemlet i
forurensningsloven § 49.
Frist for skriftlig tilbakemelding er: 20.05.2006
Dersom Fylkesmannen ikke mottar den skriftlige tilbakemeldingen innen fristen som er fastsatt, har vi
mulighet for å fatte vedtak om tvangsmulkt. Eventuelt vedtak om tvangsmulkt vil bli forhåndsvarslet.

Dato

Fylkesmannen i Buskerud

(etter fullmakt)
* Avvik og anmerkninger er definert på side 2 i rapporten
Telefon sentralbord 32 26 66 00, fax: 32 89 64 77
Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen - Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen
E-post: Postmottak@fmbu.no Internett: www.fylkesmannen.no/buskerud
Organisasjons nr. 946 473 111
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Definisjon på avvik og anmerkninger
Avvik: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for
eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav
og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)
Anmerkning: et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse,
miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik

Informasjon om vedtak om tvangsmulkt
Dersom fylkesmannen ikke mottar den skriftlige tilbakemeldingen innen den fristen som er fastsatt,
har vi mulighet for å fatte vedtak om tvangsmulkt. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i
forurensningsloven § 73. En eventuell tvangsmulkt vil løpe med et nærmere angitt beløp per dag etter
en fastsatt frist for tilbakemelding. Kommentarer til dette varselet kan sendes fylkesmannen innen 14
dager etter inspeksjonen.
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Vedlegg til Inspeksjonsrapport nr. 06.029
Avvik/anmerkninger etter kontroll den 21.03.2006 ved:
Trøim avløpsrenseanlegg
Avvik 1: Virksomheten overholder ikke alle vilkår angående utslippstillatelsen
Avvik fra: Utslippstillatelse for Hemsedal kommune datert 19.09.2003 Generelle vilkår pkt. 3.2

Overholdelse av tidsfrister.
Det vises til kommunens søknad om midlertidig renseløsning i uke 49/2005 jf. E-post datert
2.desember 2005.
Fylkesmannen har i svar til kommunen datert 5. desember s.å. stilt krav om at kommunen skal
informere Fylkesmannen om evt. problemer som følge av gjennomføringen av tiltaket. Vi kan ikke se
å ha mottatt melding fra kommuen om at renseløsningen skulle ha lenger varighet enn den omsøkte
uken.
Ved vår inspeksjon 21.03.2006 ble det konstatert at anlegget hadde hatt midlertidig drift i hele
perioden fram til besøksdatoen.
Iht. utslippstillatelsen skal kommunen rapportere til Fylkesmannen om avvik i forhold til fastsatte
tidsfrister.
Fylkesmannen påpeker samtidig at vi ikke har blitt holdt orientert om overvåkningsdata for
vannkvalitet oppstrøms og nedstrøms utslippsledning fra Trøim avløpsrenseanlegg under
byggeperioden. Det savnes også en tidsplan som viser når ombyggingsarbeidene skal være sluttført,
når anlegget skal være i normal drift igjen og når formel overtakelse av anlegget skal skje.

Anmerkning 1: Uklare ansvarsforhold knyttet til HMS-arbeid i teknisk sektor
Kommunen er i ferd med å omorganisere. I denne prosessen er det usikkerhet med hensyn på
ansvarsforhold knyttet til HMS for teknisk sektor. Vi har imidlertid tillit til at kommunen vil avklare
ansvarsforhold i nær framtid slik at Internkontrollforskriften §5 pkt. 5 ivaretas.

