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Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Agder Energi og
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Kontaktpersoner ved inspeksjonen:
Fra virksomheten:
Aleksander Andersen
Andre deltagere fra virksomheten:
Elisabeth Bjørkhaug (Risa Implenia ANS)

Fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder:
Martin Eie
Andre deltagere fra Fylkesmannen i Austog Vest-Agder:
Cecilie H. Moen

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Agder Energi og Vannkraft AS
sitt prosjekt kalt Åseral Nord den 23.10.2018. Rapporten er å anse som endelig dersom
vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder avdekket 3 avvik og ga 1 anmerkning under
inspeksjonen.
Avvik:




Sedimentasjonsbasseng er ikke tilstrekkelig dimensjonert
Virksomheten overskrider fastsatt grenseverdi for nitrogen
Virksomheten har ikke gjennomført støv- og støymålinger i tråd med
forurensningsforskriftens kapittel 30

Anmerkninger:

Asfaltmasser som mellomlagres i tiltaksområdet er ikke risikovurdert
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal
Besøksadresse: Fylkeshuset, Ragnvald Blakstadsvei 1 / Tordenskjoldsgate 65 Telefon: 37 01 75 00 Org. nr.: 974
762 994
E-post: fmavpost@fylkesmannen.no Internett: www.fylkesmannen.no/Aust--og-Vest-Agder

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.
Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift
20. november 2018 Martin Eie
dato

Cecilie H. Moen

kontrollør
rådgiver
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Kopi av rapporten sendes til:
 Åseral kommune
 Norges vassdrags- og energidirektorat
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: AGDER ENERGI VANNKRAFT AS AVD SKJERKA KRAFTSTASJON
Organisasjonsnr.: 989396188

Eies av: 882973972

Bransjenr. (NACE-kode): 35.111 - Produksjon av elektrisitet fra vannkraft

Kontrollert enhet
Navn:

Åseral Nord-prosjektene - Agder Energi og vannkraft Anleggsnr.: 1026.0027.01
AS

Kommune: Åseral

Fylke: Vest-Agder

Anleggsaktivitet: Midlertidig anleggsvirksomhet
Tillatelse gitt: 7. november 2017

Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder ga den 07.11.2017 Agder Energi og Vannkraft AS
tillatelse til midlertidig utslipp fra anleggsfase under bygging av Åseral Nord-prosjektet.
Det ble satt flere vilkår i tillatelsen for å hindre skader og ulemper for miljøet. Åseral
Nord-prosjektene startet opp 26.01.2018. Inspeksjonen 23.10.2018 ble gjennomført for
å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven og annet
miljølovverk overholdes.
Inspeksjonstema
 Internkontroll
 Prosess og renseutstyr
 Utslipp til luft





Utslipp til vann
Avfall
Kjemikalier

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
Agder Energi og Vannkraft AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i
denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Agder Energi og
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Vannkraft AS innen 7. januar 2019 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan
avvik er rettet.
Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmavpost@fylkesmannen.no) til
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder v/Martin Eie.

4. Vedtak om gebyr
Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den
26.09.2018. 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 Agder Energi og Vannkraft AS bli
ilagt et gebyr på kr 17 200,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 398. 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 Aust- og Vest-Agder. 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. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder (jf. offentleglova).

6. Avvik
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Sedimentasjonsbasseng er ikke tilstrekkelig dimensjonert
Avvik fra:
Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for utbygging av Åseral Nord-prosjektet
til Agder Energi og Vannkraft AS, vilkår 3.1 (Utslippsreduserende tiltak)
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften) § 5, 2.ledd punkt 6
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Kommentarer:
I henhold til tillatelsen skal Agder Energi og Vannkraft AS (AEVK) etablere tilstrekkelige
renseløsninger og avbøtende tiltak, for å redusere sitt utslipp av partikler,
partikkelbunden forurensning, olje, pH og nitrogenforbindelser, jf. vilkår 3.1. Videre skal
AEVK gjennomføre avskjærende tiltak for å redusere overvannstilrenning og tiltak for å
redusere erosjon. Renseløsninger, slik som sedimentasjonsbasseng, må være
tilstrekkelig dimensjonert for å håndtere avrenning og gi tilstrekkelig oppholdstid.
I følge internkontrollforskriften § 5, 2. ledd punkt 6 skal virksomheten kartlegge farer og
problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og
tiltak for å redusere risikoforholdene.

Bilde 1 og 2: Sedimentasjonsbasseng ved massetipp 1

AEVK har bygd to sedimentasjonsbasseng på oversiden av Tjønna for å samle opp
avrenning fra massetipp 1 og deponi (D9 og D8). Agder Energi hadde i tillegg bygd
omfattende avskjærende tiltak for å lede overvann forbi massetipp 1. I løpet av 22. og
23. oktober kom det til sammen ca. 51 mm regn (Åseral målestasjon). Dette førte til at
oppholdstiden i sedimentasjonsbassenge ble vesentlig forkortet og
sedimenteringsfunksjonen redusert. For å hindre unødvendig organisk belastning av
Tjønna og andre resipienter mener vi at AEVK må dimensjonere sine
sedimentasjonsbasseng for å håndtere store nedbørsmengder.
Under tilsynet kunne ikke bedriften fremlegge skriftlige planer for å redusere
risikoforhold tilknyttet sedimentasjonsbasseng. Det skal settes tidsfrister for å vurdere og
utbedrende tiltak i virksomhetens internkontrollsystem.

Avvik 2
Virksomheten overskrider fastsatt grenseverdi for nitrogen.
Avvik fra:
Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for utbygging av Åseral Nord-prosjektet
til Agder Energi og Vannkraft AS, vilkår 3.3
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Kommentarer:
I henhold til utslippstillatelsen har Agder Energi og Vannkraft AS grenseverdier for
nitrogen, pH og suspendert stoff i resipient. Gjennomsnittskonsentrasjonen av total
nitrogen skal ikke overskride 1075 µg/l, og maksverdien skal ikke overskride 1775 µg/l.
Tunnelsprengning og deponering av sprengstein fra tuneller kan medføre utslipp av ulike
nitrogenforbindelser som nitrater, ammonium, ammoniakk m.m. som kan virke som
gjødsel for planter i vann og på land. Det ble derfor fastsatt grenseverdier iht. økologisk
status i vannforskriften for å hindre negative effekter på resipientene Tjønna og
Ljoslandsvatnet. AEVK renser tunnelutslippet for partikler, pH og olje. Nitrogen renses
ikke fra tunnelutslippet fordi dette krever svært kompliserte og kostbare renseteknikker.
I AEVK sitt miljøoppfølgingsprogram for resipienter av 26.01.2017 ble det derfor i stedet
lagt opp til at renset tunnelvann fra tverrslag nord skulle drenere gjennom terrenget i
området oppstrøms Monn (elv mellom Tjønna og Ljoslandsvatnet). På grunn av behov for
anleggsvei ved Tverrslag Nord blir rensevannet fra tunnelen nå ledet i grøfter ut til Monn,
jf. Arealplan del 2 for Ljosland.

Bilde 3: Bilde mot Tverrslag Nord
(tunnelsprengning) og elva Monn i forgrunn.

Bilde 4: Utløp for renset tunnelvann med
renseanlegget i bakgrunnen.

Det fremkommer av analyseresultatene for uke 43, 42 og 41 at AEVK overskrider
grenseverdiene for total nitrogen for resipient A (Monn) og B (Tjønna). Fylkesmannen har
blitt kontinuerlig orientert om utviklingen av nitrogen i resipientene Monn og Tjønna
gjennom ukentlig prøvetaking. Vi er oppmerksomme på at det er vanskelig å
gjennomføre effektiv rensing av nitrogen.
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Selv om anleggsaktiviteten ved kraftutbyggingen er et midlertidig prosjekt som vil
påvirke resipientene i en begrenset periode, mener vi at virksomheten må planlegge og
gjennomføre tiltak for å begrense utslippene mest mulig. Hvis AEVK mener at ytterligere
rensetiltak ikke er mulig, eller vil medføre uforholdsmessig store kostnader, kan det
søkes om endring av vilkår. Øvrige parametere (pH suspendert stoff og olje) ligger
innenfor grenseverdiene, noe som tyder på at renseanlegget ved Tverrslag Nord fungerer
etter hensikt.

Avvik 3
Virksomheten har ikke gjennomført støv- og støymålinger i tråd med
forurensningsforskriftens kapittel 30
Avvik fra:
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 30-9 (Måling og
beregning av utslipp)
Kommentarer:
Forurensningsforskriftens kapittel 30 regulerer aktivitet fra stasjonære og mobile
knuseverk samt siktestasjoner som produserer pukk, grus, sand og singel. I henhold til §
30-9, bokstav a, skal virksomheter med mindre enn 500 meter til nærmeste nabo (jf. §
30-1) gjennomføre støvnedfallsmålinger målt i 30-dagers intervaller. Nedfallsmålingene
skal planlegges og utføres av uavhengig konsulent.
Videre skal virksomheten gjennomføre representative målinger og beregninger av utslipp
av støy i omgivelsene, jf. § 30-9, bokstav b. Prøvetaking og måling skal være
kvalitetssikret.
Agder Energi og Vannkraft har ikke utført støv- og støymålinger for sitt mobile knuseverk
på Ljosland. Selv om AEVK ikke har mottatt klager på støv eller støy, er det viktig at
virksomheten jobber med å redusere sitt utslipp til ytre miljø og gjennomfører målinger i
henhold til regelverket. Virksomheten må også kunne vise at de har gjort en vurdering
av behovet for dokumentasjon av støy og støv i internkontrollen.

Bilde 5: Knuseverk ved massetipp 1.
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7. Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:
Anmerkning 1
Asfaltmasser som mellomlagres i tiltaksområdet er ikke risikovurdert
Kommentarer:
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften) § 5, 2. ledd, punkt 6 sier at virksomheten skal «…kartlegge
farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende
planer og tiltak for å redusere risikoforholdene». All returasfalt (som skal gjenbrukes) må
kontrolleres med hensyn til miljøfare og kvalitet og loggføres. Med miljøfare menes blant
annet innhold av steinkulltjære som ble benyttet som bindemiddel fram til ca. 1970, jf.
Veileder i gjenbruk av asfalt. Tiltakshaver er ansvarlig for å dokumentere at
asfaltmassene er fri for tjære og eventuelle andre skadelige stoffer.

Bilde 6: Knuste asfaltmasser er planlagt gjenbrukt innenfor tiltaksområdet.

8. Andre forhold
Fremgang i prosjektet
Agder Energi og Vannkraft AS sendte varsel om oppstart av Åseral nord-prosjektet til
Fylkesmannen 26.01.2018. I januar 2018 startet arbeidet med tunneldriving på Tverrslag
Nord. Tunnelmassene blir brukt til å anlegge veier og riggområder samt lagt i deponi T1.
Arbeidet med bygging av selve nye dammen (plastring og fylling) er også startet opp.
Tappetunnel under den nye dammen er ferdigstilt. Videre arbeider består hovedsakelig
av forberedelser til dambygging samt videre arbeid med hovedtunnelen fra Tverrslag
Nord.
Tanklagring
Fylkesmannen minner for øvrig om at forurensningsforskriftens kapittel 18 setter krav til
tanklagring av petroleumsprodukter over 10 m3 eller farlig avfall over 2 m3. Iht.
forurensningsforskriftens kapittel 18 skal den som er ansvarlig for lagringen og
tilknyttede aktiviteter sørge for at miljørisikoen forbundet med lagringen av kjemikalier
eller farlig avfall analyseres. Miljørisikoanalysen skal omfatte alle forhold ved
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tanklagringen i virksomheten. Videre plikter virksomheten å planlegge og iverksette
generelle og forebyggende tiltak, jf. §§ 18-5 og 18-6.
Oljeutskiller
Verksteder må ha utslippstillatelse til utslipp av oljeholdig avløpsvann. Kommunen er
forurensningsmyndighet etter forurensningsforskriftens kapittel 15. Virksomheten må
være oppmerksom på at enkelte vaskemidler og kjemikalier kan redusere funksjonen til
oljeutskilleren. Videre må virksomheten kontrollere funksjonen til oljeutskilleren og
dokumentere utslippet.

9. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:







Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med
underliggende forskrifter
Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) §§ 3
og 3a
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
Regelverk som det ble informert om:
 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
 Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) §§ 3
og 3a)
 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
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