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Oppfølging etter avløpskontroll i Vestby kommune.

To av fire avvik kan etter gjennomgangen av dokumentasjon lukkes. De to
gjenstående avvik kan lukkes når det foreligger en overordnet avløpsplan med
handlingsdel på tiltak for å redusere fremmedvann. Ny frist her settes til 01.06
2018.
___________________________________________________________________
Vi viser til vår kontrollrapport av 07.09. 2016 hvor det ble avdekket 4 avvik under kontrollen. I
oppfølgingsmøte med kommunen 29.08 2017 ble kommunens arbeid med å lukke avvikene
gjennomgått. Følgende fra kommunen deltok på møtet:
Navn
Sverre Gjølstad
Linda Beate Seime
Arne Kristian Sogn

Stilling
RO-leder kommunalteknikk
Forvaltningssjef kommunalteknikk
Prosjektsjef Kommunalteknikk

De fire avvikene er sentrale krav i utslippstillatelsen fra 2012 og omfatter overordnet plan, plan
for reduksjon av fremmedvann og overvann, miljørisikovurderinger med beredskapsplan samt
kartlegging og risikovurdering av virksomheter med påslipp til det kommunale ledningsnettet.
Kommunen har i flere år manglet et overordnet styringsdokument på avløpssektoren som viser
mål, hovedstrategier og prioriteringer, men er nå i gang med utarbeidelse av en hovedplan avløp
og vannmiljø som vil bli lagt ut til offentlig ettersyn våren 2018.
1.Miljørisikovurdering
Kommunen har etter forrige oppfølgingsmøte gjennomført en forbedret miljørisikovurdering på
avløpssektoren som vi finner akseptabel i denne omgang, selv om den må videreutvikles innenfor
klima og ekstremværsituasjoner for utsatte deler av kommunen. Vi velger å lukke avviket da
miljørisikovurderingen er utført slik at avløpssektoren nå kan bedre styres etter risiko. Det er
viktig at miljørisikovurderingen forankres i hovedplanen slik at sikkerhet og risiko får en høy
prioritering.
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2. Kartlegging og risikovurdering av påslipp til det kommunale avløpsnettet.
Kommunen har lagt inn ekstra ressurser til å kartlegge og vurdere påslipp til kommunalt
avløpsnett og har også vist til at de har gjennomført risikovurderinger av de mest aktuelle
virksomheter. Kommunen har i 2016 gjennomført tilsyn med ca. 30 virksomheter som har fettog oljeutskillere. Det ble også opplyst på møtet at kommunen har under arbeid lokal forskrift på
fett- og oljeutskillere. Kartleggingsstatus i dag og pågående fremtidige aktiviteter gjør at vi kan
lukke dette avviket. Vi forutsetter at kommunen viderefører sin innsats på aktivt tilsyn. Temaet
vil bli tatt opp igjen ved senere tilsyn.
3. Plan for reduksjon av fremmedvann og overordnet avløpsplan.
Det ble vist til at kommunen må konkurranseutsette hovedplanplanen på nytt og at dette har ført
til at tidsfristen fra Fylkesmannen ikke kunne holdes. Det ble opplyst at planen ikke vil komme
opp til politisk behandling før forsommeren 2018. Et viktig satsingsområde i planen må være
lokal overvannshåndtering for å få minst mulig regnvann ned i rørene. Tretrinnsstrategien
innenfor lokal overvannshåndtering (herunder kartlegging av flomveier) må vises i hovedplanen.
Samspill og samordningsmulighetene mellom overvannshåndtering og arealbruk,
grønnstruktur,veisystemer m.v. må utnyttes og utvikles i Sentrumsplanen for Vestby kommune
hvor mesteparten av den fremtidige befolkningsveksten skal foregå. Det er uklar status på om
dette er gjort i planfasen.
Fylkesmannen aksepterer at de to gjenstående avvikene kan lukkes dersom det legges fram en
hovedplan med handlingsplan som ivaretar fremmedvann og overvannshåndteringen, og som
viser tydelig hvilke strategier og tiltak som skal gjennomføres for å redusere
fremmedvann/overvann de neste 4-årene.
Kommunen bør sette en klimafaktor på minst 1,4 (jf. Klimaprofil Oslo og Akershus fra Norsk
klimaservicesenter). Dette klimapåslaget er et viktig utgangspunkt for å få utviklet robuste
avløpssystem for fremtiden.
Kommunen mangler kart over flomveier:
Vi forutsetter at en vekstkommune som Vestby starter arbeidet med å kartlegge hvor behovene
for hovedfordrøyninger og sammenhengende flomveier er spesielt viktig for å kunne håndtere
kritiske situasjoner som ekstremvær. Forebyggende tiltak utføres bl.a for å redusere sårbarheten i
soner med viktig avløpsinfrastruktur.
4. Opprydding i avløp spredt bebyggelse.
Kommunen er på etterskudd i sitt oppryddingsarbeid innenfor avløp spredt bebyggelse og må øke
tempoet i gjennomføringen de neste årene for å kunne oppfylle vannforskriftens målsettinger om
ferdigstillelse av opprydding i spredt bebyggelse innen 2021.
5. Breviksbukta – offentlig badestrand ved Son
Situasjonsbildet her ble gjennomgått etter at Fylkesmannen sommeren 2017 har mottatt en
begrunnet klage med dokumentasjon på for høye bakterietall innerst i breviksbukta. De høye
bakterietallene gjorde at bukta var uegnet for bading enkelte dager i sommer.
Det ble bestemt på møtet mellom Fylkesmannen og kommunen at kommunen skal systematisk
undersøke og dokumentere feil ved å sette i gang kildesporing oppover de aktuelle
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ledningsanlegg. Pålegg til huseiere om å rette eventuelle feilkoblinger fra spillvannsledninger
gjennomføres ved avvik.
Nærmere undersøkelser av bakterietall i bekken som har sitt utløp til bukta bør gjennomføres.
Det må avklares om eventuelle utslipp fra et hestesenter oppstrøms bekken kan være en
medvirkende årsak til periodevis høye bakterieverdier i bekken og i bukta.
På bakgrunn av undersøkelsene og funn gjennomføres nødvendige tiltak. Frist for
tiltaksgjennomføring settes til 1.mai 2018.

Hovedkonklusjon:
Det settes ny frist til 1.06 2018 for å lukke de to gjenstående avvikene knyttet til overordnet
avløpsplan og tiltak for fremmedvannsreduksjoner.

6. Varsel om gebyr for utført kontroll
Gjennomgangen av dokumentasjon med kommunen 29.08 2017 er å betrakte som en
etterkontroll i forhold til kontrollen utført i 2016 og oppfølging av dokumentasjonskrav i
utslippstillatelsen.
Fylkesmannen skal i henhold til forurensningsforskriftens § 39 innkreve gebyrer for kontroller
etter forurensningsloven. Ved kontroll beregnes gebyr etter antall fokusområder, medgått tid til
forberedelser, gjennomføring og oppfølging i etterkant. Fylkesmannen har valgt å benytte sats 1
for 1-dags tilsyn, som for tiden er kr. 25 000,Hvis dere har kommentarer til varslet gebyr, ber vi dere tilbakemelde dette innen 2 uker, jf.
forvaltningsloven § 16. Endelig faktura vil bli sendt fra Miljødirektoratet.

Med hilsen
Jens Hertzberg
faggruppeleder

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Simon Haraldsen
senioringeniør
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