Avløpsaksjonen 2014 – Steinkjer kommune
Kontrollrapport
Virksomhet:

Løsberga renseanlegg,
Steinkjer kommune

Tidsrom for kontrollen: 20.06.2014

Virksomhetens
adresse:

Postboks 2530
7729 Steinkjer

Til stede fra
virksomheten:

Organisasjonsnr.:

974 777 576

Til stede fra
Fylkesmannen:

Knut Morten Husby
Stina Musum
Jon Kristian Berg
Rakel Skjellegrind

Følgende hovedtema ble kontrollert











Mål og strategier for avløpssektoren
Handlingsplaner/saneringsplaner
Klimaendringer og klimatilpasninger
Overløp
Ledningsnett
Akkreditert prøvetaking
Etterleving av rensekrav
Driftsstabilitet i renseanlegget
Risikovurdering av avløpsanlegget
Avviksbehandling

Hovedfunn fra kontrollen:
Det ble påvist tre avvik under kontrollen. Disse er nærmere beskrevet i det etterfølgende.
Følgende avvik framkom under kontrollen:
- Rehabiliteringsplan for avløp er ikke tilstrekkelig forankret i politisk ledelse.
- Overløp av urenset kloakkvann håndteres ikke tilfredsstillende.
- Kommunen overholdt ikke rensekravene for utslipp til vann i 2013.

Innhold
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Innledning
Dokumentunderlag
Kontrollens omfang
Avvik
Anmerkninger
Andre forhold

1. Innledning
I mai og juni gjennomførte Fylkesmannen en landsdekkende kontrollaksjon rettet mot
avløpsanlegg som omfattes av forurensningsforskriftens kapittel 14. Årets aksjon er en
videreføring av tidligere kontrollaksjoner gjennomført i 2008 og 2010.
Løsberga renseanlegg har tillatelse fra Fylkesmannen, rammen for tillatelsen er 32 000 pe.
Utslippet ledes til Trondheimsfjorden, og det er krav om 90 % fosforfjerning.
Kontrollen fokuserte på virksomhetens oppfyllelse av krav innenfor oppgitte emner, og
rapporten viser avvik avdekket under kontrollen. Rapporten gir således ingen fullstendig
tilstandsvurdering av virksomheten.
Definisjoner:
Avvik: Mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift.
Anmerkning: Forhold som ikke omfattes av definisjon for avvik, men som påpekes for å
oppnå forbedringer.

2. Dokumentunderlag
Dokumentunderlaget ved kontrollen var:
-

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven).
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).
Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter.
(internkontrollforskriften).
Dokumenter tilsendt Fylkesmannen i forkant av tilsynet.
Utslippstillatelse for Steinkjer med Sparbu og Byafossen tettsted fra Løsberga
renseanlegg av 17.01.2007.

3. Kontrollens omfang
Tema for kontrollen var:
- Mål og strategier for avløpssektoren
- Handlingsplaner/saneringsplaner
- Klimaendringer og klimatilpasninger
- Overløp
- Ledningsnett
- Akkreditert prøvetaking
- Etterleving av rensekrav
- Driftsstabilitet i renseanlegget
- Risikovurdering av avløpsanlegget
- Avviksbehandling

4. Avvik
Avvik 1: Rehabiliteringsplan for avløp er ikke tilstrekkelig forankret i politisk ledelse.
Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5 punkt 6 (risiko, planer og tiltak).

Kommentarer:
I henhold til Interkontrollforskriftens § 5 punkt 6 skal virksomheter kartlegge farer og
problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide planer og tiltak for å
redusere risikoforholdene.
Steinkjer kommune har en kommunedelplan som ble vedtatt i 2009, gjeldende for perioden
2009-2012. Etter dette har de utarbeidet en rehabiliteringsplan for avløp for planperiode
2012-2017. Denne er ikke vedtatt politisk i påvente av en ny kommunedelplan. Kommunen
opplyser at arbeidet med ny kommunedelplan har blitt forsinket, men at de håper å komme i
gang med arbeidet i 2014.
Avvik 2: Overløp av urenset kloakkvann håndteres ikke tilfredsstillende.
Avvik fra:

Utslippstillatelse for Steinkjer med Sparbu og Byafossen tettsted fra Løsberga
renseanlegg av 17.01.2007, punkt 5.

Kommentarer:
I punkt 5 i Steinkjer kommune sin utslippstillatelse stilles det krav om at samlet utslipp av
urenset kloakk via overløp skal måles eller beregnes på grunnlag av registrert driftstid.
Kommunen fikk under kontrollaksjonen i 2008 avvik for at driftstid for overløp ikke
registreres. Dette avviket var ikke lukket ved kontrollaksjonen 2010. Kommunen har fått flere
fristutsettelser for å lukke avviket. I brev av 21.06.2012 skriver kommunen: «Steinkjer
kommune er i gang med å installere nytt driftskontrollanlegg for vann og avløp. I den
forbindelse blir det tatt med måling og registrering av overløp. Systemet gjøres klart til alle
overløp, og de blir tatt inn underveis i prosjektets framdrift. Totalt antas en tidsperiode på to
år». Fylkesmannen lukket avviket i brev av 03.07.2012.
Kommunen opplyste under årets aksjon at de ikke har overvåkning av alle overløp.
Fylkesmannen finner det kritikkverdig at kommunen ikke har fulgt opp og lukket avviket fra
2008. Vi ber om en skriftlig redegjørelse for status og videre planer for installering av
driftskontroll på overløpene.

Avvik 3: Kommunen overholdt ikke rensekravene for utslipp til vann i 2013.
Avvik fra:

Utslippstillatelse for Steinkjer med Sparbu og Byafossen tettsted fra Løsberga
renseanlegg av 17.01.2007, punkt 1.
Forurensningsforskriften § 14-8.

Kommentarer:
Steinkjer kommune har krav om 90 % fosforfjerning. Dette kravet ble ikke overholdt i 2013.
Innlekking av sjøvann er ifølge kommunen en viktig årsak til at de ikke tilfredsstiller
rensekravet.

5. Anmerkninger
Ingen forhold ble anmerket.

6. Andre forhold
Kommunens ROS-analyse for avløpsanlegget er fra desember 2013. Fylkesmannen
anbefaler at kommunen utarbeider en tidfestet handlingsplan for gjennomføring av tiltakene
hvor det fastsettes hvem som er ansvarlig for at tiltakene blir utført.

