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Oppfølging etter avløpskontroll i Ås kommune
Fylkesmannen finner at ingen av de 3 avvikene som ble avdekket under tilsynet i 2013 kan
lukkes. Kommunen har i dag en styrket bemanning til å drive avløpssektoren på en mer
systematisk måte. Ny frist til å lukke avvikene er satt til 1.11. 2017.
Vi viser til vår kontrollrapport fra 19.03 2013 på avløpssektoren hvor det ble funnet 3 avvik fra
utslippstillatelsens krav. Avvikene er nærmere begrunnet i kontrollrapporten.
Det vises til vårt møte med Ås kommune hvor det ble en gjennomgang av kommunens
dokumentasjon i forhold til miljørisikovurdering, plan for reduksjon av fremmedvann og
kartlegging og risikovurdering av påslipp til det kommunale avløpsnettet.
Følgende fra kommunen deltok på møtet:
Navn
Nils Erik Pedersen
Jan Fredrik Aarseth
Lars Buhler
Edle G. Ludvigsen

Stilling
Teknisk sjef
Enhetsleder VAR
Avdelingsingeniør
Avdelingsingeniør

Generelt finnes lite funksjonsmål og delmål på avløpssektoren i kommunens hovedplan fra 2015.
Dette gir et dårlig grunnlag for målinger, evalueringer og vurderinger av tiltakenes effekter.
Gjennomgangen av arbeid opp mot avvikene fra 2013 viste en passiv oppfølging av disse, men at
bemanningen de siste par år er styrket vesentlig, og vi har et inntrykk av at en nå arbeider mer
planmessig og systematisk på sektoren.
Nedenfor følger en oppsummering etter møtet den 9.desember 2016:
Avvik fra kontrollrapport 19.03
2013
1. Miljørisikovurderingen av
avløpsanlegg er ikke
tilfredsstillende utført.

Kommentarer
Kommunen har satt i gang et arbeid på en
klimatilpasset ROS analyse som skal tilfredsstille
kravet i utslippstillatelsen.

2. Det mangler en tiltaksplan for
reduksjon av fremmedvann.

3. Det er ikke gjennomført en
risikokartlegging av
virksomheter med påslipp til
det kommunale avløpssystemet.

Kommunen har fokus på tiltak knyttet til reduksjon av
fremmedvann til avløpsnettet, men har ikke satt dette
opp som plan. Kommunen ser gode resultater av
enkelttiltak. Overvannshåndtering og strategier er en
viktig del av tiltakene for å redusere fremmedvann til
avløpsnettet og bør være en del av planen.
Kommunen har øremerket en stilling til dette arbeid og
arbeidet er påbegynt på kartleggingsdelen.

Øvrige kommentarer:
Det ble opplyst at kommunen har som målsetting å rullere hovedplanen i planperioden 20152027 hvert 4 år. Fylkesmannen bemerket at klimatilpasset ROS-analyse ikke inngår i
hovedplanens strategier. Kommunens tiltaksarbeid bør baseres på en ROS-analysene slik at
virksomheten i framtiden styres etter risiko.
Hovedplanen viser ikke samarbeid og samkjøring mellom Ås kommune og Søndre Follo
renseanlegg IKS. Fylkesmannen har i sine kontakter med IKS’r bemerket at disse også bør
utarbeide hovedplaner, for å legge et bedre grunnlag for et tettere samarbeid med eierkommunene
om utfordringene.
Klimafaktor for dimensjonering av avløpssystem på 1,5 virker fornuftig, men bør vises i
hovedplanen.
Vi merket oss at kommunen har et godt utviklingsarbeid på gang for å få frem et bedre
kartgrunnlag over flomområder og flomveier i kommunen.
Opprydding i avløp spredt bebyggelse:
Ås kommune har de siste årene arbeidet med å ferdigstille oppryddingen i avløp spredt
bebyggelse og vil fremover rette fokus på tilsyn av de nye anleggene.
Konklusjon:
Kommunen har pågående arbeider på gang for å lukke de tre avvikene og vil derfor få en ny frist
for oversendelse av handlingsplaner for å lukke avvikene. Fristen settes til 1.11 2017.
Kommunen har nå fått styrket virksomheten sin og viser økte ambisjoner på avløpssektoren.
Informasjon om gebyr for utført kontroll
Gjennomgang av dokumentasjonen og oppfølgingsmøte med kommunen er å betrakte som en
etterkontroll og en avslutning i forhold til oppfølgingen av tilsynet i 2013.
Fylkesmannen vil kreve et 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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