MOVAR IKS

Miljøvernavdelingen
Deres ref.:

Kjellerødveien 30
1580 RYGGE

Vår ref.:

2007/6009 461.2 HEG

Vår dato:

24.04.2012

Inspeksjonsrapport nummer: 2012.019.I.FMOS
Dato for inspeksjonen: 16.04.12
Informasjon om kontrollert virksomhet
Navn:
Movar IKS – Kambo avløpsrenseanlegg

Virksomhetens org.nr.:
959272204

Adresse:
Møllebakken 23 - 1538 Moss
Kommune/kommunenr.:
0104 Moss kommune

Virksomhetens telefon/epost:
69 26 21 10
Bransjenr. (NACE-kode):

Anleggsaktivitet:
Avløpsnett og rensing

Anleggsnummer:
0104.0052.03

Tilstede under inspeksjonen
Fra virksomheten:
Johnny Sundby
Johan Wold
Erik Stenberg
Hans Rickard Wold

Fra Fylkesmannen:
Henning Gøhtesen
Karsten Butenschøn

Rapportens innhold
Det ble foretatt inspeksjon av både Kambo- og Fuglevik renseanlegg, men det lages
en rapport på hvert anlegg i og med at det er to selvstendige anlegg. Internkontroll og
styringssystemer er like, og derfor var det hensiktsmessig å foreta en felles
inspeksjon.
Følgende hovedtema ble kontrollert:



Internkontroll – risikovurderinger og avviksbehandling
Utslippskontroll
Statens hus · Postboks 325 · 1502 Moss · Telefon: 69 24 70 00 · Telefaks: 69 24 71 01
Besøksadresse: Vogtsgate 17 · e-post: postmottak@fmos.no · www.fylkesmannen.no/ostfold
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Kjemikalier og avfall

Rapportens status
Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om
faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse
som endelig.
Resultater fra inspeksjonen
Ingen avvik
Kontrollen avdekket _ avvik i forhold til regelverket
Det er gitt 1 anmerkning
Oppfølging etter kontrollen
Ingen tilbakemelding
Virksomheten plikter å rette avvikene. Fylkesmannen pålegger virksomheten å gi
en skriftlig tilbakemelding med bekreftelse på at forholdene er brakt i orden og
redegjøre for de gjennomførte tiltakene. Frist for skriftlig tilbakemelding er:
Pålegg om skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49.
Vedtaket kan påklages innen tre dager etter at pålegget er mottatt, jf.
forvaltningsloven § 14. En eventuell klage bør grunngis og skal sendes
Fylkesmannen.
Orientering om kontrollgebyr
Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. krav i forskrift av 1. juni 2004 nr 931
om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 39-6.
Ved kontroll i virksomheter med tillatelse skal det betales gebyr etter faste satser
basert på virksomhetens risikoklasse. Risikoklasse er fastsatt i tillatelsen
(Risikoklasse 3 for Kambo avløpsrenseanlegg).
Som opplyst har det vært gjennomført felles inspeksjon av både Kambo og Fuglevik
avløpsrenseanlegg. Det framgår av forurensningsforskriftens kapittel 39 at gebyrene
samlet sett ikke skal overstige forurensningsmyndighetens kostnader ved
saksbehandlingen eller kontrollen. I dette tilfelle er det klart at fullt gebyr på begge
virksomheter vil være urimelig da det overgår de kostnader som er forbundet med
tilsynet. Jf. § 39-10 kan forurensningsmyndigheten redusere eller frafalle gebyr når
særlige grunner foreligger. Som opplyst på inspeksjonen fastsetter Fylkesmannen
gebyret til totalt kr 15.000 for begge virksomhetene. Dette tilsvarer gebyrstørrelsen
for Fuglevik avløpsrenseanlegg som er plassert i høyest risikoklasse av disse to
(klasse 2). Det vises til inspeksjonsrapport for Fuglevik avløpsrenseanlegg, hvor det
fastsatte kontrollgebyret skal dekke begge virksomheter.
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Dokumentunderlag
 Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall
(forurensningsloven)
 Lov av 19. juni 1970 om kontroll med produkter og forbrukertjenester
(produktkontrolloven)
 Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning
(forurensningsforskriften)
 Forskrift av 1. juni 2004 om gjenvinning og behandling av avfall
(avfallsforskriften)
 Forskrift av 6. desember 1996 om systematisk helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
 Tillatelse av 27.02.08 gitt MOVAR- Kambo avløpsrenseanlegg i medhold av
forurensningsloven § 11
 Virksomhetens IK-dokumentasjon
Informasjon om regelverket finner du på www.klif.no og www.regelhjelp.no.

Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten jf. offentlighetsloven.
Kopi av endelig rapport sendes også til Moss og Våler kommune.
Moss 24. april 2012
Dette dokumentet er elektronisk godkjent av
Karsten Butenschøn e.f.
senioringeniør

Henning Gøhtesen
overingeniør
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Definisjoner
Avvik:
Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og
sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven,
produktkontrolloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i
dispensasjoner.
Anmerkning:
Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta
ytre miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Avvik
Det ble ikke konstatert avvik under Fylkesmannens inspeksjon. Virksomheten har
gjennomgående god orden og systematikk i forhold til å ivareta miljøregelverket og
gjeldene utslippstillatelse.

Anmerkninger
Anmerkning 1
Ved virksomhetens presentasjon av IK-systemet fremgikk det at pumpestasjonen i
Møllebakken hadde gått i nødoverløp i 29 timer sammenhengende en periode
høsten 2011, og hvor hele avløpsstrømmen var gått i overløp. Mulig dette tidspunktet
var sammenfallende med det arbeidet som ble varslet Fylkesmannen 18.08.11 om
utskiftning av driftkontrollsystemet, hvor det bl.a. ble sagt at arbeidene medfører at
avløpsvannet må gå urenset, via overløp i renseanlegget, til resipient. Uansett,
nødoverløp i en så lang periode ved den aktuelle pumpestasjonen burde ha vært
meldt inn til Fylkesmannen som egen sak. Dette må også sees i sammenheng med
at overløp her går til en mye mer sårbar resipient enn hovedutløpsledningen fra
renseanlegget.
Vi ber om at det i fremtiden innføres bedre varslingsrutiner til Fylkesmannen for slike
hendelser.

