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Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Kirkebygda sentralrenseanlegg
den 21.06.2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om
faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus avdekket 2 avvik og ga 1 anmerkning(er) under
inspeksjonen.
Avvik:
- Enebakk kommune mangler miljørisikovurdering for Kirkebygda
sentralrenseanlegg
- Enebakk kommune mangler avvikssystem for Kirkebygda sentralrenseanlegg
Anmerkning:
-

Enebakk kommune må forbedre beredskapsplanen for Kirkebygda
sentralrenseanlegg

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postadresse: Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Statens Hus, Tordenskiolds gate 12 Telefon: 22 00 35 00 Org. nr.: 974 761 319
E-post: fmoapostmottak@fylkesmannen.no Internett: www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus

Avvik og anmerkning er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.
Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift
21. juni 2018

Anette Strømme

dato

kontrollør

Jens Hertzberg

fagsjef
Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Kopi av rapporten sendes til:
 Øst Politidistrikt, Miljøkrim v/ Roy Taranger
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: ENEBAKK KOMMUNE TEKNISK AVDELING
Organisasjonsnr.: 874637912

Eies av:

Bransjenr. (NACE-kode): 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og
arbeidsmarked
Kontrollert enhet
Navn:

Kirkebygda sentralrenseanlegg

Anleggsnr.: 0229.0038.01

Kommune: Enebakk

Fylke: Akershus

Anleggsaktivitet: Avløpsnett og -rensing
Tillatelse gitt: 12.12.2015

Sist endret: 20.07.2016

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i
medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen gjennomføres for å følge opp
melding om spesielle hendelser.
Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.
Inspeksjonstema
 Internkontroll
 Prosess og renseutstyr



Utslipp til vann

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.
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 inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen
Enebakk kommune plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne
rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Enebakk kommune innen
1. oktober 2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.
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Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmoapostmottak@fylkesmannen.no) til
Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/Anette Strømme.

4. Pålegg om opplysninger
Enebakk kommune må sende Fylkesmannen i Oslo og Akershus følgende opplysninger
innen 1. oktober 2018 (jf. forurensningsloven § 49):



Stedsspesifikk miljørisikovurdering for Kirkebygda sentralrenseanlegg
Rutine for registrering av avvik i et systematisk avvikssystem

Klageadgang
Dere har rett til å klage på pålegg om opplysninger dersom dere mener at dere ikke har
plikt eller lovlig adgang til å gi opplysningene. En klage bør begrunnes og skal sendes
Fylkesmannen i Oslo og Akershus senest 3 dager etter mottakelsen av denne rapporten
(jf. forvaltningsloven § 14). En klage kan fremsettes både skriftlig og muntlig.

5. Vedtak om gebyr
Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 21. juni
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 Enebakk kommune bli ilagt et gebyr
på kr 17 200,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7. Dette tilsvarer
gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. 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 Oslo og Akershus. 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.

6. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til
Fylkesmannen i Oslo og Akershus (jf. offentleglova).
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7. Avvik
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Enebakk kommune mangler miljørisikovurdering for Kirkebygda sentralrenseanlegg
Avvik fra:
Tillatelsen punkt 3.1
Tillatelsen punkt 3.2
Tillatelsen punkt 10
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften) § 5 annet ledd punkt 6
Kommentarer:
Enebakk kommune må utarbeide en stedsspesifikk miljørisikoanalyse. Prosessen må
identifisere og konkretisere mulige risikopunkter, identifisere barrierer og kritiske
miljøpunktutslipp. Miljørisikovurderingen skal gjelde for normal drift ved anlegget og
akutt forurensning. Det må utarbeides en handlingsplan på grunnlag av resultatene fra
miljørisikovurderingen for å redusere risikoen.
Miljørisikovurderingen må forankres i organisasjonen og gjennomgås og oppdateres ved
endringer i driften eller risikobildet.

Avvik 2
Enebakk kommune mangler et fungerende avvikssystem for Kirkebygda
sentralrenseanlegg
Avvik fra:
Tillatelsen punkt 10
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften) § 5 annet ledd punkt 6
Kommentarer:
Det mangler rutiner for føring av avvik for Kirkebygda sentralrenseanlegg. Avvik blir i
dag ikke identifisert og løftet opp i organisasjonen gjennom et systematisk system.
Enebakk kommune må definere hva som er et avvik innen ytre miljø og registrere avvik i
et systematisk avvikssystem.
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8. Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:
Anmerkning 1
Enebakk kommune må forbedre beredskapsplanen for Kirkebygda sentralrenseanlegg
Kommentarer:
Beredskapsplanen må forbedres. Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av
betydning innen avløpssektoren skal omgående varsles Fylkesmannen på
fmoaakuttutslipp@fylkesmannen.no Det vises til tillatelsens pkt 3.4 varslingsplikt.
Skjema for «Varsling av akutt utslipp av avløpsvann» ligger i skjemabiblioteket på
Fylkesmannens hjemmeside.

9. Andre forhold
Vi har blitt informert om de utfordringene Enebakk kommune har hatt i forbindelse med
nye Kirkebygda sentralrenseanlegg. Kommunen gjennomfører tiltak for å utbedre eller
rette opp i feilkonstruksjoner eller svikt etter hvert som feil og mangler på anlegget
oppdages eller hendelser oppstår som følge av feil/svikt. Kommunen har en pågående
prosess mot leverandør og entreprenør.

10. 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 systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

11. Informasjon til virksomheten
Brosjyrer/infoark utdelt:
 Gebyr ved kontroll (TA-297)
 Hva kan min virksomhet gjøre for å begrense marin forsøpling og mikroplast? (M992)
 Mikroplast synker til bunns (nettsak Miljødirektoratet 26.02.2018)
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