Fylkesmannen i Oppland

VESTRE SLIDRE KOMMUNE LANDBRUK, NÆRING OG
TEKNISK ETAT

Lillehammer, 21. juni 2018

2966 Slidre

Deres ref.:
Sigurd Aune Flatmo (avdelingsleder VA)

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2018/3607
Saksbehandler:
Tore Pedersen

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Vaset renseanlegg
Kontrollnummer: 2018.050.I.FMOP
Kontaktpersoner ved inspeksjonen:
Fra virksomheten:
Sigurd Aune Flatmo (avdelingsleder VA)
Andre deltagere fra virksomheten:
Øyvind Stavenjord (driftsoperatør)
David Aas (driftsoperatør)
Einar Tvenge (driftsoperatør)

Fra Fylkesmannen i Oppland:
Tore Pedersen
Andre deltagere fra Fylkesmannen i
Oppland:
Linn Christin Rueslåtten

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Vaset renseanlegg den
6.3.2018. 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 1 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.
Avvik:


Renseanlegget overholder ikke rensekravene for utslipp til vann

Anmerkninger:

Anleggseier har ikke revidert hovedplan og saneringsplan
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: VESTRE SLIDRE KOMMUNE LANDBRUK, NÆRING OG TEKNISK ETAT
Organisasjonsnr.: 974639475

Eies av:

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

Vaset renseanlegg

Anleggsnr.: 0543.0006.01

Kommune: Vestre Slidre

Fylke: Oppland

Anleggsaktivitet: Avløpsnett og -rensing
Tillatelse gitt: 16.11.2009

Sist endret: 15.03.2011

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

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
Vaset renseanlegg plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne
rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Vaset renseanlegg innen
6. august 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 6. mars
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 Vaset renseanlegg bli ilagt 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
Renseanlegget overholder ikke rensekravene for utslipp til vann
Avvik fra:
Utslippstillatelsen punkt 2
Forurensningsforskriften §§ 14-10 og 14-13
Kommentarer:
Under en inspeksjon i 2015 ga vi avvik for akkurat det samme forholdet. Den gang ble
det gjort tiltak for å bedre situasjonen, blant annet ved å etablere en mulighet for
fordrøyning av septikpåslippet. Dette har gitt bedringer i driftsresultatene, men fortsatt
er det til dels store overskridelser av rensekravene. Særlig fosforkravet er utfordrende,
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jf. egenkontrollrapporten for 2017. Vi har også mottatt avviksmeldinger som viser at det
til tider også er overskridelser i 2018.

7. Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:
Anmerkning 1
Anleggseier har ikke revidert hovedplan og saneringsplan
Kommentarer:
Hovedplanen til Vestre Slidre kommune er fra år 2000. Utarbeidelse av nye hovedplan
har blitt satt på vent, blant annet på grunn av utfordringer med driften av Vaset
renseanlegg. Dere må sørge for at helhetlig planlegging av avløpsområdet blir ivaretatt,
selv om dere må benytte mye ressurser på å følge opp Vaset renseanlegg.

8. Andre forhold
Helt siden anlegget ble ferdigstilt har det vært store utfordringer med anlegget.
Rensekravene har ikke blitt overhold, og til tider har det vært betydelige overskridelser
av tillatelsens utslippskrav. Vestre Slidre kommune har gjort tiltak for å bedre
driftsstabiliteten, men fortsatt må driftsoperatørene bruke mye tid for å følge med på
driften i anlegget. Oppfølgingen av Vaset renseanlegg har vært så tidkrevende at andre
oppgaver innen avløpsområdet har blitt satt på vent, som f.eks. revidering av
hovedplanen.
Vi har forståelse for at driften ved Vaset er utfordrende, men det viktig at andre
oppgaver ikke blir liggende for lenge. For å ivareta viktig infrastruktur må en god
internkontroll være på plass, i tillegg til å legge langsiktige planer for drift, vedlikehold og
utvidelse av ledningsnett og renseanlegg.

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