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Revisjon ved Sentralrenseanlegget for Nord Jæren SNJ
Kontrollnummer: 2018.001.R.FMRO
Kontaktpersoner ved revisjonen:
Fra virksomheten:
Eline Furre
Andre deltagere fra virksomheten:
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Mariann Størksen
Andre deltagere fra Fylkesmannen i
Rogaland:
Margareta Skog
Kristin Espeset
Jovan Popov

Resultater fra revisjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra revisjonen ved Sentralrenseanlegget for Nord
Jæren SNJ (SNJ) den 05.- 06.04.2018.
Fylkesmannen i Rogaland avdekket 2 avvik og ga 1 anmerkning under revisjonen.
Avvik:



Rensekravene i tillatelsen er ikke overholdt
Tillatelsens vilkår til utslipp til luft er ikke overholdt

Fylkesmannen i Rogaland Postadresse: Postboks 59, 4001 Stavanger
Besøksadresse: Lagårdsveien 44, 4010 Stavanger Telefon: 51 56 87 00 Org. nr.: 974 763 230
E-post: fmropost@fylkesmannen.no Internett: www.fylkesmannen.no/Rogaland

Anmerkning:

Mottak for slam og matavfall har driftsutfordringer som krever løsning
Avvikene og anmerkningen er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.
Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift
27.04.2018

Mariann Størksen

Marit Sundsvik Bendixen

dato

kontrollør

ass. fylkesmiljøvernsjef
Fylkesmannen i Rogaland

Kopi av rapporten sendes til:
 Randaberg kommune
 Miljødirektoratet
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: IVAR IKS
Organisasjonsnr.: 974735423

Eies av: 871035032

Bransjenr. (NACE-kode): 37.000 - Oppsamling og behandling av avløpsvann

Kontrollert enhet
Navn:

Sentralrenseanlegget for Nord Jæren SNJ

Anleggsnr.: 1127.0012.01

Kommune: Randaberg

Fylke: Rogaland

Anleggsaktivitet: Avløpsnett og -rensing
Tillatelse gitt: 13. august 2013

Sist endret:

2. Bakgrunn for revisjonen
Revisjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold
av forurensningsloven overholdes. Revisjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte
industritilsyn for i år.
Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.
Revisjonstema
 Internkontroll
 Utslipp til luft




Utslipp til vann
Avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under revisjonen 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.
Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for
virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema
som ble tatt opp under revisjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter revisjonen
SNJ plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at
Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må IVAR IKS (IVAR) innen 31. august 2018
sende en skriftlig redegjørelse som viser at avvik er rettet i hht. beskrivelsen nedenfor.
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Avvik 1
IVAR skal innen 31.august oversende renseresultatene så langt for 2018. Vedlagt skal det
også følge en vurdering av / kommentarer til resultatene. Dersom
utslippsbegrensningene i tillatelsen ikke er overholdt pr. 31. august vil Fylkesmannen
følge dette opp i egen sak.
Avvik 2
IVAR skal innen 31.august oversende en forpliktende framdriftsplan for gjennomføring av
planlagte tiltak for luktreduksjon ved SNJ.
Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmropost@fylkesmannen.no) til
Fylkesmannen i Rogaland v/Mariann Størksen.

4. Vedtak om gebyr
Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 5.
februar 2018. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i
samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med
forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av
virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og
39-8.
På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil IVAR bli ilagt et gebyr på kr
81 700,- for revisjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 4
for flerdagstilsyn. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for
innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for
ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.
Klageadgang
Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven.
Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men
sendes via Fylkesmannen i Rogaland. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller
sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få
oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom
Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til
Fylkesmannen i Rogaland (jf. offentleglova).

6. Avvik
Vi fant følgende avvik under revisjonen:
Avvik 1
Rensekravene i tillatelsen er ikke overholdt
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Avvik fra:
Forurensningsforskriften kapittel 14 og tillatelse etter forurensningsloven av 13.08.2013.
Kommentarer:
Anlegget har vært under ombygging de siste årene. I løpet av 2017 har eksisterende og
nytt anlegg blitt sammenkoblet. Dette har ført til at kapasiteten i anlegget har vært
redusert og at rensekravene ikke er overholdt. I tillegg har det vært driftsproblemer med
det nye filteranlegget og slamavvanningen. Anlegget er nå bygget om fra et anlegg med
kjemisk rensing til biologisk rensing. Pr. mars 2018 ble den siste linjen i det biologiske
anlegget satt i drift. Dermed er hele anlegget satt i drift og det forventes at rensekravene
oppfylles i løpet av sommeren 2018.

Avvik 2
Tillatelsens vilkår til utslipp til luft er ikke overholdt
Avvik fra:
Tillatelse etter forurensningsloven av 13.08.2013.
Kommentarer:
I henhold til tillatelsen, vilkår 4, skal ikke renseanlegget forårsake sjenerende lukt til
omgivelsene. Kravet er at luktimmisjonen ikke skal overstige 1,0 OUE/m3 (europeisk
luktenhet pr. m3 luft) ved omkringliggende boliger, skole, barnehage, sykehus mv.
Lukt og spredningsanalysen som ble utført i september 2017 viste målingen at
bidragsverdene til lukteksponeringen ved mest berørte næringsbebyggelse var < 2,5
OUE/m3 Beregnet bidragsverdi ved mest berørte bolig var 1,2 OUE/m3.
Det er utarbeidet et forprosjekt som viser planlagte tiltak for luktreduksjon og det er
avsatt midler til gjennomføring av tiltakene. Det er viktig at tiltakene gjennomføres i hht.
plan slik at tillatelsens vilkår om krav til lukt blir oppfylt.

7. Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:
Anmerkning 1
Mottak for slam og matavfall har driftsutfordringer som krever løsning
Kommentarer:
Det er i dag utfordringer med at visse typer biler som kommer med avfall «ikke passer
helt» med mottakshallen. Noen biler er for store slik at det ikke er mulig å lukke døren
bak bilen før tømming. Dette kan være kilde til luktutslipp nå og i fremtiden. Det vil i
2018/2019 bli gjennomført tiltak for å minske lukten fra anlegget. Dette må gjelde alle
kilder.
I matavfallet som mottas (fra storhusholdninger) er det mye fremmedmateriale som gir
utfordringer for driften. Det bør sikres god flyt gjennom anlegget slik at ikke det oppstår
utilsiktede utslipp og stans.
Inspeksjonsrapport 2018.001.R.FMRO
Versjon 2018.02.15

Side 5 av 7

8. Andre forhold
Gjennomføring av revisjonen
Tillatelsen omfatter både avløpsrenseanlegget, biogassanlegg og slambehandling. Det var
satt av to dager til revisjonen. Torsdag 05.04. startet med formøte og befaring på
avløpsanlegget og videre var det den dagen fokus på avløpsanlegget. Fredag 06.04.
startet med befaring på biogassanlegget og slambehandlingen som også var i hovedfokus
videre den dagen. Fredagen ble avsluttet med sluttmøte for hele revisjonen.
Navn
Eline Furre
Ernst Georg Hovland
Astrid Salvesen
Oddvar Tornes
Olav Marvik
Leif Ydstebø
Linda Gåserud
Finn Inge Rolandsen
Kjetil Gård
Terje Frøland
Jan Ove Monsen
Hilde Rygg

Formøte
x
x
x
x
x
x

Intervju
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Sluttmøte
x
x
x
x
x

Fra Fylkesmannen deltok Margareta Skog og Mariann Størksen på torsdag 05.04. og
Kristin Espeset, Jovan Popov og Mariann Størksen på fredag 06.04. Alle deltok på
befaringen på renseanlegget på torsdagen og alle, unntatt Margareta Skog, deltok på
befaringen på fredagen.
Endring av tillatelse
IVAR ønsker noen endringer i dagens tillatelse, men har uttrykt til Fylkesmannen at de
fortsatt ønsker en tillatelse som gjelder for hele anlegget. Fylkesmannen har forståelse
for ønsket og har et mål om å få dette til. Den endelige avgjørelsen vil imidlertid bli tatt
når vi har mottatt IVAR sin søknad om endring av tillatelsen.
Vi ber derfor om at IVAR starter utarbeidelsen av søknaden om endring av tillatelsen.

9. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:






Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med
underliggende forskrifter
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen
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Regelverk som det ble informert om:
 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
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