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Oppfølging av avløpstilsyn for Aurskog - Høland kommune

Fylkesmannen i Oslo og Akershus finner at avvik er utredet og at avvikene
kan lukkes. Levert dokumentasjon tilfredsstiller kravene i utslippstillatelsen.
Den nye hovedplanen om vannforsyning, avløp og vannmiljø med tilhørende
handlingsdel for neste 4 – års periode er i samsvar med utslippstillatelsens
prioriteringer og krav.
Vi viser til vår kontrollrapport av 11.05 2015 hvor det ble avdekket 3 avvik fra
utslippstillatelsen. I oversendelsen av tilsynsrapporten ble det den gangen
understreket viktigheten av at kommunen styrker planarbeidet innenfor
risikovurderinger, fremmedvann og fornyelse av ledningsanlegg.
Det viser til vårt oppfølgingsmøte 3. februar 2017 hvor det ble en gjennomgang av
oversendt dokumentasjon i forhold til avvikene etter tilsyn i 2015 og av ny
hovedplan for overordnet avløpsplanlegging.
Følgende fra kommunen deltok på møtet:
Navn
Per Ole Rønning
Gjerdmund Nilsen
Vidar Hansen
Tom Andre Lundberg
Trond Syversen
Alf Tøien
Svein Hoelseth
Dag-Ivar Høisveen
Håkon V Hauer
Mats Emil Sand
Finn Grimsrud

Stilling
Kommunalsjef tekn. drift.
Virksomhetsleder KTD
Fagansvarlig Avløp
Automatiker
Prosjektansvarlig spredt Avløp
Drift av RA
Samfunnsplanlegger ( kommuneplan)
Driftskoordinator nett drift VA
Rørlegger , innlekk/utlekk søk.
Trainee/prosjektkoordinator
Prosjektleder Haldenvassdraget vannområde

Våre kommentarer:
Fylkesmannen er generelt tilfreds med kommunens avløpsarbeid. Kommunen
arbeider systematisk og målrettet og har styrket planarbeidet vesentlig etter vårt
tilsyn i 2015.
Hovedplan vann og avløp
Vi merket oss at kommunen har utarbeidet en ny hovedplan for vann og avløp som
følger kommuneplanens tidshorisont 2017-2028. Hovedplanen har en god form og
et innhold som gjør dette til en viktig fagplan/temaplan for kommunens videre
arbeid. Hovedtemaene i planen følger opp utslippstillatelsens krav med delmål og
tiltak innenfor temaene renseanlegg, lekkasjereduksjon, fornyelse, påslipp av
virksomheter, overvannshåndtering og utslippsreduksjoner til vannmiljø. Den
beskriver status og strategiene innenfor temaene for å oppfylle delmålene.
Planen beskriver også kommunens egne myndighetsområder hvor spesielt
opprydding i avløp spredt bebyggelse har vært et omfattende og krevende arbeid
som nå er under avslutning.
Hovedplanen har en tilhørende handlingsdel som følger økonomiplanen.
Vår eneste innvending til strategiene i planen er at det burde vært lagt større vekt
på planleggingen ut fra ROS- analysene, sikkerhet og det forebyggende arbeidet.
Fylkesmannen forutsetter at risikovurderingene kommer bedre frem i neste
rullering av planen.
Avvikene i tilsynsrapporten fra 2015
Vår spesifikke kommentarer til oppgaveløsningene knyttet til avvikene følger:
1. Miljørisikovurderingen er mangelfull
Vår kommentar:
Beredskapsplan avløp (desember 2016) viser at kommunen har gått gjennom alle
sine overløp og klassifisert disse etter risiko. Vi ber kommunen merke seg at ROS
analysen av avløpssystemet må ha hovedfokus på drift og risikoreduserende tiltak,
og ikke bare på beredskap etter at hendelsen har skjedd.
Klimatilpassede miljørisikovurderinger vil være et løpende utviklingsarbeid. Å
vurdere effekter av klimaendringer på kritisk avløpsinfrastruktur bør gjøres i de
mest flomutsatte områdene i tettbebyggelsen. Vi savnet en kartfremstilling av
risikoledninger. Det vil være aktuelt å etterspørre dette i neste tilsyn.
Konklusjon: Fylkesmannen anser avviket som lukket.

2. Det mangler handlingsplaner som følger opp utslippstillatelsens krav.
Vår kommentar:
Tidligere har kommunen ikke hatt tiltaksplaner for mer enn ett år av gangen.
Fylkesmannen er tilfreds med at en har fått en 4 årlig handlingsplan som er
forankret i økonomiplanen med en ytterligere detaljering opp mot årsplanlegging
og årsbudsjett.
Vi registrerer at handlingsplanen sammenfatter tiltak opp mot fornyelse og
fremmedvannsreduksjoner. Et siktemål om å komme ned på 25 %
fremmedvannsandel som beskrevet i hovedplanen, er et ambisiøst men viktig mål.
Reduksjonen av andel fremmedvann til avløpssystemet vil også bedres når lokale
løsninger for håndtering av overvann er bedre på plass i de utsatte områdene. Å gå
systematisk inn å kildespore innenfor de enkelte avløpssoner, mener vi er et meget
kostnadseffektivt tiltak med hensyn på å prioritere tiltak og å se effekter av
gjennomførte tiltak.
Vi merker oss at det er satt av i budsjetter en egen post fremover for å følge opp
fornyelse og etterslep på ledningsanlegg.
Klima- og overvannshåndtering:
God planlegging og tverrfaglig samarbeid med plan- og byggesak er viktig for å
løse oppgavene innenfor klimatilpasning. Vi er opptatt av at kommunen benytter
rulleringen av ny kommuneplan til blant annet å styrke arealbestemmelsene
innenfor klima, overvannshåndtering og flomveier. Fagavdelingene bør i samarbeid
utvikle faglige innspill til dette.
Konklusjon: Fylkesmannen anser avviket som lukket.
3. Virksomheter med påslipp til det kommunale avløpsnettet er ikke vurdert etter
risiko.
Vår kommentar:
Kommunen har gjort en digital kartlegging og utført en foreløpig risikovurdering.
Vi har merket oss at det skal ansettes en person som blant annet skal følge opp
næringsabonnenter og lage påslippsavtaler etter risikoklassifisering. Det å utvikle
arbeidet videre med oppfølging av prioriterte virksomheter med direkte tilsyn bør
være et siktemål.
Konklusjon: Fylkesmannen anser avviket som lukket.

Varsel om gebyr for utført kontroll.
Fylkesmannen skal innkreve gebyr for sitt kontrollarbeid, jf.
forurensningsforskriften kapittel 39. Fylkesmannen varsler bruk av gebyrsats 3 for
kontrollen. I følge gebyrreglene medfører dette et gebyr på kr 14 600 til
statskassen. Plassering i gebyrsats er avhengig av hvor ressurskrevende kontrollen
er for Fylkesmannen. Faktura vil bli ettersendt fra Miljødirektoratet.
Eventuelle kommentarer til varsel om fastsettelse av gebyrsats bes sendt
Fylkesmannen innen 2 uker, jf. forvaltningsloven § 16. Det vil deretter bli fattet et
vedtak om gebyr.
Konklusjon.
Kommunen har etter avløpstilsynet i 2015 arbeidet godt med å styrke planarbeidet
og å prioritere tiltak. Fylkesmannens utslippstillatelse er fulgt opp gjennom den nye
hovedplanen med en tilhørende handlingsdel. Vi anser de tre avvikene som lukket
og utslippstillatelsen på dokumentasjonskrav er nå oppfylt.

Med hilsen
Jens Hertzberg
faggruppeleder
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Simon Haraldsen
senioringeniør

