Fylkesmannen i Oppland

SØNDRE LAND KOMMUNE - TEKNISK DRIFT
Hovsbakken 1
2860 Hov

Lillehammer, 20. juni 2018

Deres ref.:

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2018/3606

Ove Skogen (fagansvarlig VA)

Saksbehandler:
Tore Pedersen

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Hov renseanlegg
Kontrollnummer: 2018.054.I.FMOP
Kontaktpersoner ved inspeksjonen:
Fra virksomheten:
Ove Skogen (fagansvarlig VA)
Andre deltagere fra virksomheten:
Geir Hagen (avdelingsingeniør)
Per Egge (leder teknisk drift)

Fra Fylkesmannen i Oppland:
Tore Pedersen
Andre deltagere fra Fylkesmannen i
Oppland:
Joakim Sustad

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Hov renseanlegg den
27. februar 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 Oppland avdekket 4 avvik og ga ingen anmerkninger under
inspeksjonen.
Avvik:





Levering og deklarering av farlig avfall er mangelfull
Miljørisikovurderingen for avløpsanlegget er ikke tilfredsstillende
Overløp av urenset kloakkvann håndteres ikke tilfredsstillende
Egenkontrollrapporten for 2016 er ikke levert

Anmerkninger:

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Fylkesmannen i Oppland Postadresse: Postboks 987, 2604 Lillehammer
Besøksadresse: Rosenlund Kontorbygg, Gudbrandsdalsvegen 186 Telefon: 61 26 60 00 Org. nr.: 970 350 934
E-post: fmoppost@fylkesmannen.no Internett: www.fylkesmannen.no/Oppland

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.
Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift
20. juni 2018

Tore Pedersen
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: SØNDRE LAND KOMMUNE - TEKNISK DRIFT
Organisasjonsnr.: 974639327

Eies av:

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

Hov renseanlegg

Anleggsnr.: 0536.0008.01

Kommune: Søndre Land

Fylke: Oppland

Anleggsaktivitet: Avløpsnett og -rensing
Tillatelse gitt: 19.12.2007

Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i
medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens
risikobaserte industritilsyn for i år.
Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.
Inspeksjonstema
 Internkontroll
 Prosess og renseutstyr




Utslipp til vann
Avfall

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
Hov renseanlegg plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne
rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Hov renseanlegg innen
30. juli 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 (fmoppost@fylkesmannen.no) til
Fylkesmannen i Oppland v/Tore Pedersen.

4. Vedtak om gebyr
Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den
27. 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 vedtar vi med dette et gebyr på
kr 17 200,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. 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 Oppland. 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 Oppland (jf. offentleglova).

6. Avvik
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Levering og deklarering av farlig avfall er mangelfull
Avvik fra:
Avfallsforskriften § 11-9 Leveringsplikt
Avfallsforskriften § 11-12 Deklarasjonsplikt
Kommentarer:
Virksomheter som genererer farlig avfall plikter å levere dette årlig, så lenge mengden
farlig avfall overskrider 1 kg. Farlig avfall skal deklareres på den virksomheten
(underenheten) der det farlige avfallet oppstod. Under tilsynet opplyste dere at farlig
avfall ble levert direkte til en nærliggende miljøstasjon uten at avfallet ble deklarert. Selv
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om avfallsmottaket har et ansvar for å veilede, har dere et selvstendig ansvar for å sørge
for at farlig avfall blir levert og deklarert på korrekt måte.

Avvik 2
Miljørisikovurderingen for avløpsanlegget er ikke tilfredsstillende
Avvik fra:
Internkontrollforskriften § 5 punkt 6 (vurdere risiko)
Kommentarer:
Punkt 6 i internkontrollforskriften sier at virksomheten skal «kartlegge farer og
problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og
tiltak for å redusere risikoforholdene.» Vi kan ikke se at dere har gjennomført en
risikovurdering av avløpsanlegget med tanke på hendelser mot ytre miljø. Norsk Vann
utarbeidet i 2013 en veileder for vurdering av risiko for ytre miljø for avløpsanlegg
(rapport 197/2013), en veileder vi anbefaler blir brukt.
I tillegg til at vi anbefaler at Norsk Vann rapport 197/2013 benyttes, må dere også
vurdere kravene som kapittel 18 (tanklagring) spesifikt nevner (§ 18-4 i
tanklagringsforskriften).
Eventuelle sjøledninger skal vurderes særskilt i miljørisikovurderingen.

Avvik 3
Overløp av urenset kloakkvann håndteres ikke tilfredsstillende
Avvik fra:
Forurensningsforskriften § 14-5 Avløpsnett
Internkontrollforskriften § 5 punkt 7 (forebygge overtredelse)
Kommentarer:
I henhold til forurensningsforskriften § 14-5 skal avløpsnett drives slik at forurensning
som følge av overløp begrenses. Hendelser som medfører overløp skal følges opp, og
utslippspunktet skal inspiseres, hvis nødvendig for å avdekke f.eks. tilslamming eller
kloakksøppel. Dette skal fremgå av rutiner for oppfølging av overløp. Dere må vurdere
behovet for oppfølging av overløpspunkt basert på resipienten og brukerinteresser i
området.

Avvik 4
Egenkontrollrapporten for 2016 er ikke levert
Avvik fra:
Utslippstillatelse for Hov tettbebyggelse punkt 12 Rapportering
Forurensningsforskriften § 14-15 Rapportering
Internkontrollforskriften § 5 punkt 7 (forebygge overtredelse)
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Kommentarer:
Siden rapporteringsordningen ble endret, slik at mye av egenkontrollrapporteringen
gjøres via Altinn, i stedet for til KOSTRA, så har rapporteringen fra Hov tettbebyggelse
ikke blitt levert uten purring og korrigeringer. Vi kan heller ikke se at
egenkontrollrapporten for 2016 er levert, noe det fortsatt er mulig å gjøre via Altinn.
Rapporteringen mangler data for enkeltanalyser, samt at tilført mengde som BOF5 ikke
er rapportert i henhold til NS9426.
Vi opplever ofte at anleggene rapporterer feil verdi for tilført mengde til avløpsanlegget
inkl. overløp, i pe (BOF5). Verdien som rapporteres skal baseres på beregninger i
henhold til NS9426. Det vil si at årsmiddelverdien justert med en faktor på 1,5 skal
benyttes. DiO beregner denne verdien i årsrapporten de utarbeider for renseanlegget.

7. Anmerkninger
Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Andre forhold
Søndre Land kommune har en gammel hovedplan, men er i gang med å oppdatere
denne. Kommunen vurderer blant annet å overføre Fluberg og Odnes renseanlegg til Hov
renseanlegg. I tillegg skal de etablere en tømmestasjon for bobiler i løpet av 2018.
Gjennom arbeidet med vannforskriften har påvirkning fra spredt avløp blitt identifisert
som en betydelig påvirkningsfaktor til vannmiljøet. Søndre Land kommune har på
trappene å starte med tilsyn og oppfølging av de små anleggene, samt at noen områder
vil prioriteres for utbygging av kommunalt avløp i stedet for oppgradering av
enkeltstående anlegg.

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

10. Informasjon til virksomheten
Brosjyrer/infoark utdelt:
 Gebyr ved kontroll
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