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Kontrollaksjon avløp 2008 – rapport og pålegg om redegjørelse
Vi viser til tilsyn gjennomført 25. september 2008, samt til varsel datert 10.09.2008.

Vedtak
I medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og avfall § 49 må
Bodø kommune redegjøre skriftlig til Fylkesmannen for de tiltak som er gjennomført
for å rette opp registrerte avvik innen 14. november 2008. Hvis ikke avvikene da er
rettet opp, må redegjørelsen inneholde en tidfestet, forpliktende plan for hvordan disse
skal rettes opp. Redegjørelsen skal også inneholde en vurdering i forhold til
registrerte anmerkning.
Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt tilbakemelding innen fristen kan det bli aktuelt
å varsle tvangsmulkt. Et vedtak om tvangsmulkt vil fattes med hjemmel i
forurensningsloven § 73.

Under tilsynet ble det påvist følgende avvik:

1. Det er ikke gjennomført skriftlig dokumentert vurdering av risiko for påvirkning av ytre
miljø for avløpsanleggene.
2. Alle avløpsutslippene innenfor Bodø tettbebyggelse vil ikke overholde kravene til
utslipp, drift og prøvetaking innen 31.12.2008.
3. Det er ikke lagt til rette for å registrere eller beregne overløp i alle renseanleggene.

Det ble i tillegg registrert en merknad.
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Bakgrunn
Tilsynet var en del av den nasjonale tilsynsaksjonen Kontrollaksjon avløp 2008. Hensikten
med kontrollen var å undersøke hvordan kommunen følger opp kravene til avløpsanlegg
ihht bestemmelsene i forurensningsforskriften kapittel 14. Kontrollen er ikke en total
gjennomgang av virksomheten, men en stikkprøvekontroll på utvalgte tema.
Avvik betegnes som overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og
sikkerhetslovgivningen.
Anmerkning er andre forhold som tilsynsetaten mener det er nødvendig å påpeke for å
ivareta helse-, miljø- og sikkerhet.
Dokumentgrunnlaget for kontrollen var lov om vern mot forurensninger og om avfall
(forurensningsloven), forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
kapittel 11 og 14, forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften) samt tillatelse til utslipp av kommunalt avløpsvann – Bodø
kommune, datert 25.03.2008.

Gjennomføring
Det ble gjennomført en brevkontroll i juni/juli, der kommunen besvarte et spørreskjema for
hvert av avløpsrenseanleggene innenfor Bodø tettbebyggelse (Kvalvika – Mørkved). Dette
ble fulgt opp med en kontroll i september.
Kontrollen ble varslet ca 2 uker i forveien. Hele kontrollen ble gjennomført med en varighet
på ca 2,5 timer. Fra Bodø kommune deltok Gisle Nordvik og Kari Kilskar fra Teknisk
avdeling og Ståle Enge og Roger Brækka fra Bodø Bydrift. Fra Fylkesmannen deltok Hege
Rasmussen (tilsynsleder) og Inger Katharina Gregersen.
Fylkesmannen orienterte først om bakgrunnen for kontrollen og praktiske detaljer rundt
gjennomføringen. Videre ble Bodø kommune bedt om å svare på en del spørsmål knyttet til
internkontrollen for helse, miljø og sikkerhet og om oppfølgingen av vilkårene i
utslippstillatelsen og forurensningsforskriften kapittel 14. Det ble også foretatt en befaring
ved Skansenholmen renseanlegg. Til slutt ble det gitt en kort muntlig redegjørelse over
registrerte funn.

Registrerte avvik og anmerkninger
Avvik 1
Det er ikke gjennomført skriftlig dokumentert vurdering av risiko for påvirkning av ytre
miljø for avløpsanleggene.
Avvik fra forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter § 5, 2.
ledd, pkt 6.
Begrunnelse
Det er et krav i internkontrollforskriften at risikoforhold skal kartlegges, samt at tilhørende
planer og tiltak for å redusere risiko skal utarbeides. Dette arbeidet skal dokumenteres
skriftlig. Kommunen opplyser at slik risikovurdering ikke er utarbeidet.
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Avvik 2
Alle avløpsutslippene innenfor Bodø tettbebyggelse vil ikke overholde kravene til utslipp,
drift og prøvetaking innen 31.12.2008.
Avvik fra forskrift om begrensning av forurensning §§14-17, jf §§ 14-5, 14-8 og 14-9 – 1414. Tillatelse til utslipp av kommunalt avløpsvann vilkår 3 og 5.
Begrunnelse
Bodø kommune har bygget to nye renseanlegg, Skansenholmen som var satt i drift i
desember 2007, og Kvalvikodden som var satt i drift i mars 2008. Disse er bygget som
primærrenseanlegg. Hammervika renseanlegg er prosjektert med byggestart våren 2009, og
de øvrige renseanleggene innenfor tettbebyggelsen vil oppgraderes fortløpende etter dette.
Dette gjelder Mørkvedodden, Jensvollbekken og Stokkvika. (Alstad renseanlegg var ikke
nevnt under kontrollen, men tilsvarende krav gjelder også for dette anlegget.) Kommunen
vil dermed ikke kunne etterkomme kravene i forurensningsforskriften kapittel 14 innen
fristen.

Avvik 3
Det er ikke lagt til rette for å registrere eller beregne overløp i alle renseanleggene.
Avvik fra forskrift om begrensning av forurensning § 14-5, jf § 14-11, 4. ledd. Tillatelse til
utslipp av kommunalt avløpsvann vilkår 2.1.
Begrunnelse
Med unntak av de to nybygde renseanleggene er det ikke lagt til rette for måling og
beregning av overløp i renseanleggene. Dette skal gjøres da overløpsbidraget skal
medregnes i rensegraden for renseanlegget dersom prøvetakingen av utløpsvatnet er
plassert slik at overløpsbidraget ikke inkluderes.

Anmerkning
Akkreditering for prøvetaking av avløpsvann vil ikke bli oppnådd innen 31.12.2008.
Referanse: forskrift om begrensning av forurensning § 14-11, jf tillatelse til utslipp av
kommunalt avløpsvann – Bodø kommune vilkår 5.
Begrunnelse
Bodø kommune har inngått et samarbeid med Labora om akkreditering for prøvetaking av
avløpsvann. Labora er den instansen som akkrediteres. Arbeidet med å oppnå akkreditering
vil trolig ikke være avsluttet før høsten 2009.

Klageadgang
Avgjørelsen kan påklages til Statens forurensningstilsyn (SFT) av sakens parter eller andre
med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt underretning om avgjørelsen er
kommet fram til vedkommende part. En eventuell klage skal angi det vedtak som det klages
over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger
av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Fylkesmannen i Nordland, 8002
Bodø.
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En eventuell klage fører ikke til at iverksettelsen av vedtaket utsettes. Fylkesmannen eller
SFT kan etter anmodning, eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal iverksettes før
klagefristen er ute eller klagen er avgjort, jf forvaltningsloven § 42. Avgjørelsen av
spørsmålet om iverksettelse kan ikke påklages.
Partene har rett til å se sakens dokumenter i henhold til forvaltningsloven §§ 18 og 19.
Fylkesmannen vil på forespørsel kunne gi nærmere opplysninger om behandlingen av
saken.

Med hilsen

Marit Torsvik (e.f.)
fungerende seksjonsleder

Hege Rasmussen
overingeniør

