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Kontrollrapport
ontrollrapport etter kontroll ved Sentralrenseanlegg Nord-Jæren
Nord Jæren (SNJ),
IVAR IKS
Dato for revisjonen: 28.05.2014
.2014
Rapportnummer:
2014.067.I.FMRO
Saksnr.:
2014/4449
Til stede ved kontrollen
Fra virksomheten:
Eline Nilsen Furre
Olav Helge Hogstad
Leif Ydstebø
Fra Fylkesmannen:
Margareta Skog
Mariann Størksen
Resultat fra kontrollen
Denne rapporten gir en oppsummering
oppsummer
av kontroll gjennomført ved SNJ, 28.05
28.05.2014.
Fylkesmannen fant ingen avvik men har gitt en anmerkning etter kontrollen. Anmerkningen er som
følger:


Sammenhengen og oppdatering av de ulike overordnede dokument, som ROS
ROS-analyser
og andre overordnede planer kommer ikke klart fram

Nærmere beskrivelse er gitt på side 4.
Saken avsluttes dermed med dette.

Med hilsen
Marit Sundsvik Bendixen
ass. fylkesmiljøvernsjef

Mariann Størksen
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift

Saksbehandler: Mariann Størksen
Saksbehandler telefon: 51 56 89 06
E-post: fmrosto@fylkesmannen.no
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Randaberg kommune
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1. Informasjon om virksomheten
Kontrollert anlegg: Sentralrenseanlegg Nord-Jæren

Org.nr. 974735423

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

Bedr.nr. 871035032

Besøksadresse: Mekjarvik 10, Randaberg kommune

Telefon: 51 90 85 00

Postadresse: Postboks 8134, 4069 Stavanger

E-post: ivar@ivar.no

Kommune: 1127 Randaberg
Tillatelse: 13.08.2013

Risikoklasse: 2

Sist kontrollert: 12.11.2010

Anleggsaktivitet: Avløpsrenseanlegg

2. Bakgrunn for kontrollen
SNJ er plassert i risikoklasse 2. Plassering i risikoklasse er avgjørende for hvor ofte et anlegg skal
ha tilsyn fra forurensningsmyndigheten. Virksomheter i risikoklasse 2 skal ha tilsyn hvert 3. år –
vekselvis kontroll og systemrevisjon. Følgelig skulle kontrollen ved SNJ i år ha vært systemrevisjon.
Miljødirektoratet (Mdir) har imidlertid initiert en felles avløpsaksjon for hele landet. Aksjonen går
ut på at så mange som mulig av avløpsanleggene i kapittel 14 i forurensningsforskriften skal kontrolleres i dette tidsrommet. I tillegg fikk SNJ ny tillatelse i august 2013. På bakgrunn av dette bestemte Fylkesmannen at tilsynet ved SNJ skulle gjennomføres som en endagskontroll og ikke systemrevisjon i år.
Tema for kontrollen var:
 Gjennomføring av handlingsplaner
 Tiltak for klimatilpasning
 Endrede vilkår i tillatelse av 13.08.2013
IVAR ble varslet om kontrollen pr. brev av 11.04.2014
Denne rapporten omhandler de tema som var varslet før kontrollen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

3. Resultat av kontrollen
Definisjoner:
Avvik: Manglende etterleving av krav fastsett i eller i medhold av lov.
Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendige å peke på for å ivareta ytre
miljø, men som ikke er omfattet av definisjonen for avvik.
a) Avvik
Det ble ikke avdekket avvik på denne kontrollen.
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b) Anmerkning
Fylkesmannen har følgende anmerkning:


Sammenhengen og oppdatering av de ulike overordnede dokument, som ROS-analyser
og andre overordnede planer kommer ikke klart fram

Kommentar:
Sist ROS-analyse for SNJ ble gjennomført i 2009 og vi får opplyst at neste oppdatering vil skje når
ombyggingen av anlegget er ferdig i 2016. IVAR har også flere andre dokument på overordnet nivå,
blant annet Miljøaspekteranalyse. Vi kan ikke uten videre se sammenhengen mellom de ulike dokumentene. Det er heller ikke helt opplagt hvilken oppdateringsfrekvens disse har.
Fylkesmannen vil derfor anbefale IVAR å gå gjennom rutiner og prosedyrer for disse dokumentene,
vise hvordan de henger sammen og se på hvilken frekvens de skal de skal oppdateres / rulleres etter.

4. Andre forhold
Fylkesmannen har ingen kommentarer utover ovennevnte anmerkning.

5. Oppfølging etter kontrollen
Det ble ikke avdekket avvik under kontrollen. Det er dermed ingen oppfølging etter kontrollen.

6. Gebyr for kontrollen
Fylkesmannen orienterte i brev av 11.04.2014 at IVAR skal betale gebyr for kontrollen etter § 39-6
i forurensningsforskriften. SNJ er plassert i risikoklasse 2 og skal dermed betale kr 15 600,- for
kontrollen.
Gebyret blir innkrevd av Miljødirektoratet.

7. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannen sin postjournal på
www.fylkesmannen.no (jf. offentlighetsloven).
Kopi av rapporten blir sendt til:
 Randaberg kommune

Side 4 av 4

