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Kontroll kommunale avløpsanlegg 2010 - Oversendelse av
inspeksjonsrapport
Vedlagt oversendes inspeksjonsrapport 2010.031FMMR etter kontroll 23.11.2010.
Inspeksjonsrapporten omtaler kontrollen og de funn som ble presentert på sluttmøtet, samt
den oppfølging og tilbakemelding som kreves.
Gebyr for kontrollen er hjemlet i forurensningsforskriften § 39-6. Vedtak om gebyrsats kan
påklages til Klima- og forurensingsdirektoratet innen 3 uker fra denne meldingen er kommet
fram. Evt klage skal sendes hit.
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Inspeksjon hos Kristiansund kommune
Dato for inspeksjonen: 23.11.2010
Rapportnr: 2010.031.FMMR
Saksnr.: 2011/708
Kontaktpersoner ved kontrollen:
Fra virksomheten:
Øivind Raanes

Fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Kolbjørn Megård

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble presentert hos Kristiansund
kommune under sluttmøtet for inspeksjonen 23.11.2010. Rapporten er å anse som endelig
dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen tre uker etter at rapporten er mottatt.
Fylkesmannen avdekket 3 avvik – ingen anmerkning:
Avvik 1. Anleggseier har ikke gjort tilstrekkelige forberedelser for å tilpasse
avløpsanlegget til framtidige klimaendringer
Avvik 2. Overløp av urenset kloakk er ikke tallfestet
Avvik 3. Avløpsledninger vedlikeholdes og fornyes ikke i tilstrekkelig omfang
Avvikene er nærmere beskrevet i pkt 2 på side 3 i rapporten.
Kristiansund kommune må sende en skriftlig bekreftelse innen 1.4.2011 på at avvikene er
rettet.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet i pkt 3 på side 3 i rapporten.
Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift
31.01.2011
Dato

Gunnhild Liva Austvoll
kontrollør
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1. Bakgrunn for inspeksjonen
Det gjennomføres en landsdekkende kontrollaksjon i 2010 av avløpsanlegg i større
tettbebyggelser som omfattes av kapittel 14 i forurensingsforskriften (utslipp fra mer enn
10 000 personekvivalenter (PE) til sjø eller utslipp fra mer enn 2000 PE til vassdrag).
Kontrollene skal påse at avløpsanleggene drives i tråd med gjeldende krav. Aksjonen er en
oppfølging av en tilsvarende aksjon i 2008.
Aksjonen består av en innledende obligatorisk brevkontroll i alle kommuner med større
avløpsanlegg. Hovedtema for brevkontrollen er avløpsledninger og klimatilpasning.
Videre omfatter kontrollaksjonen inspeksjon i utvalgte kommuner. Kontrollen i Møre og
Romsdal er litt redusert i forhold til tema i aksjonen ellers i landet. De aktuelle kommunene i
Møre og Romsdal har unntaksvis bygd de renseanleggene som kapittel 14 forutsetter:
sekundærrensing, eventuelt primærrensing etter dispensasjon fra fylkesmannen. Siste frist for
å ferdigstille renseanleggene vil bli fastsatt i utslippstillatelse fra fylkesmannen, men kan ikke
være seinere enn 31.12.2015.
Følgende kontrolltema er derfor lagt til grunn:
• Klimatilpasning
Avløpsanlegget skal dimensjoneres, drives og vedlikeholdes slik at det har
tilstrekkelig yteevne under alle klimatiske forhold som er normale for stedet der det
ligger. Framtidige endringer i klimatiske forhold i anleggets levetid må tas med.
Aksjonen skal ha fokus på:
o Forventet klimautvikling
o Virkninger i avløpsanlegg
o Mottiltak mot klimaeffekter
o Lokal overvannshåndtering
o Tiltak på avløpsnett
• Avløpsledninger
Avløpsnettet skal dimensjoneres ved bruk av best tilgjengelig teknologi og ut fra blant
annet kunnskap om framtidige endringer.
Aksjonen skal ha fokus på:
Oversikt over tilstand på avløpsnettet
o Overløp og kontroll med utslipp av urenset vann
o Funksjonskrav til nettet
o Saneringsplaner for avløpsnett
• Renseanlegg
Aksjonen hadde fokus på bemanning og opplæring, samt avvikshåndtering.
Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir
ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.
Definisjoner
Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.
Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre
miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
2 . Avvik
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
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Avvik 1

Avviksbehandling for avløpsanlegget er ikke tilfredsstillende.

Avvik fra

Internkontrollforskriften § 5 punkt 7. (Avdekke og rette opp avvik)

Kommentar
Det er ikke etablert et skriftlig avviksbehandlingssystem for ytre miljø og for avløpsanlegget.
Avviksprosedyren benyttes ikke eller etterleves ikke i praksis.
Registrering og behandling av avvik skjer ikke på en slik måte at prosessen blir oversiktlig.
Avvik 2

Overløp av urenset kloakkvann blir ikke tallfestet.

Avvik fra

Forurensingsforskriften § 14-5 Avløpsnett.

Kommentar
Vesentlige overløp mangler utstyr som enten registrerer vannmengde eller tidsvarighet
for overløp av urenset vann.
Forurensingsutslipp av urenset vann via alle overløp blir ikke tallfestet enten ved
utslippsmålinger, modellering eller annen beregning.
Avvik 3

Avløpsledninger vedlikeholdes og fornyes ikke i tilstrekkelig omfang.

Avvik fra

Forurensingsforskriften § 14-5 Avløpsnett.
Forskrift om internkontroll § 5 punkt 4 fastsette mål for ytre miljø.
Forskrift om internkontroll § 5 punkt 7 avdekke og rette opp avvik.

Kommentar
Private stikkledninger blir ikke separert tilfredstillende ved utskifting til separatsystem
(taknedløp).
3. Oppfølging etter inspeksjonen
Kristiansund kommune plikter snarest å rette opp det avviket som er beskrevet i denne
rapporten. For at fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må virksomheten innen 1. april
2010 sende en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon som viser at avvikene er rettet.
Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e–post (postmottak@fmmr.no) til Fylkesmannen i
Møre og Romsdal v/Kolbjørn Megård.
4. Gebyr for kontrollen
Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen (jf. forurensningsforskriften § 39-6). Kloakkutslipp etter kapittel 14 i Kristiansund kommune er ennå ikke plassert i noen risikoklasse.
Dette betyr at dere skal betale satsen for kontrollklasse 4. Gebyrsats i 2010 var kr. 4 300.
Faktura vil bli sendt fra Klima og forurensningsdirektoratet. Vi viser for øvrig til kapittel 39
om innkreving av gebyr til statskassen.
5. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via fylkesmannens postjournal på
www.fmmr.no (jf. offentleglova).
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