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Rapport etter kontroll ved Hestnes renseanlegg – Eigersund kommune
Dato for revisjonen: 11.06.2014
Rapportnummer:
2014.002.A.FMRO
Saksnr.:
2014/5034
Til stede ved kontrollen
Fra virksomheten:
Geir Vigrestad
Edvard Wilhelmsen
Trond Arve Espnes
Svanur Arnason
Annbjørg Elve Skofteland
Fra Fylkesmannen:
Margareta Skog
Mariann Størksen
Resultat fra kontrollen
Denne rapporten gir en oppsummering av kontroll gjennomført ved Hestnes renseanlegg,
11.06.2014.
Fylkesmannen fant to avvik under kontrollen.



Kommunen verken beregner eller måler utslipp som skjer via overløp
Utslippsrammen for anlegget er overskredet og det foreligger ikke oppgraderingsplan
for anlegget

Avvikene er beskrevet fra side 3 i rapporten og oppfølging etter kontrollen er omtalt i punkt 5.

Med hilsen

Einar Haualand
fung. seksjonsleder

Mariann Størksen
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrifter.

Saksbehandler: Mariann Størksen
Saksbehandler telefon: 51 56 89 06
E-post: fmrosto@fylkesmannen.no
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1. Informasjon om virksomheten
Kontrollert anlegg: Hestnes renseanlegg
Bransjenr. (NACE-kode): 37.000 - Oppsamling og
behandling av avløpsvann
Besøksadresse: Hestnesveien 264
Postadresse: Postboks 8134

Org.nr. 976 670 299
Bedr.nr. 976 662 873
Telefon: 51 46 80 00
E-post: post@eigersund.kommune.no

Kommune: 1101 Eigersund
Tillatelse: 12.01.2011

Risikoklasse: 4

Sist kontrollert: 16.06.2008

Anleggsaktivitet: Avløpsrenseanlegg

2. Bakgrunn for kontrollen
Miljødirektoratet (Mdir) har initiert en felles avløpsaksjon for hele landet. Aksjonen ble gjennomført i ukene 22 – 24 i år. Det er Fylkesmannen som gjennomførte aksjonen, som går ut på at så
mange som mulig av avløpsanleggene i kapittel 14 i forurensningsforskriften skulle kontrolleres i
dette tidsrommet. Hestnes renseanlegg ble derfor valgt ut for kontroll som ett av tre anlegg i denne
aksjonen.
Tema for kontrollen var:
 Gjennomføring av handlingsplaner
 Tiltak for klimatilpasning
 Gjennomgang av årsrapport for 2013
Eigersund kommune ble varslet om kontrollen i brev av 06.05.2014.
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
Fylkesmannen avdekket følgende avvik:
Avvik 1
Kommunen verken beregner eller måler utslipp som skjer via overløp
Avvik fra:
- Forurensningsforskriften § 14-5, 4. og 5. ledd
- Tillatelse av 12.01.2011, vilkår 3.2
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Kommentar:
I forurensningsforskriften § 14-5 heter det blant annet:
Den ansvarlige skal ha en oversikt over alle overløp på avløpsnettet. Oversikten skal også inkludere
eventuelle lekkasjer av betydning.
Den ansvarlige skal fra 31. desember 2008 registrere eller beregne driftstid for utslipp fra overløp.
I kommentarene til kapittel 14 er det klargjort hva som ligger i § 14-5. Der heter det at bestemmelsen gjelder alle overløp og andre lekkasjer på avløpsnettet. Det kreves en oversikt over antall overløp på ledningsnettet og pumpestasjoner, overløpenes plassering og resipientforhold. Oversikten
skal inkludere alle overløp, også eventuelle nødoverløp. Den ansvarlige må ha dokumentasjon på
hvordan driftstiden for overløpene er målt eller beregnet.
Avvik 2:
Utslippsrammen for anlegget er overskredet og det foreligger ikke oppgraderingsplan for anlegget
Avvik fra:
Tillatelsens vilkår 3.2
Kommentar:
Utslippsrammen i tillatelsen er på 15 000 pe. I henhold til vilkår 3.2 skal kommunen sende Fylkesmannen en oppgraderingsplan for anlegget når utslippsmengden overskrider 90 % av rammen
(15 000 pe).
Tillatelsen ble overskredet både i 2012 og 2013. Kommunen mener en av hovedårsakene til overskridelsene er utslipp fra Nortura Eigersund (Nortura) sitt påslipp av prosessvann fra sitt anlegg på
Tengs. Nortura har nå fått skjerpede rensekrav og har etablert nytt renseanlegg. Dette ble satt i drift
i slutten av mai i år. Kommunen vil trenge prøveresultatene utover sommeren for å finne ut i hvilken grad Nortura sitt renseanlegg påvirker kommunens anlegg på Hestnes.
I tilbakemeldingen på årsrapporten for 2012, skrev Fylkesmannen:
Etter Fylkesmannens vurdering er det viktig å se hvordan Nortura sitt nye renseanlegg gir utslag på
prøvene som tas ved Hestnes renseanlegg. Selv om utslippstillatelsens rammer er overskredet ønsker vi å se resultatet av målingene på Hestnes fram til 01.07.2014 før vi vurderer å pålegge Eigersund kommune om å søke om ny tillatelse for anlegget.
Egersund kommune skal derfor sende Fylkesmannen en egen halvårsrapport for første halvår 2014
for Hestnes renseanlegg innen 01.08.2014.
På grunn av at det har vært forsinkelser i forbindelse med igangsettingen av Nortura sitt renseanlegg
har Fylkesmannen utsatt fristen for Eigersund kommune sin tilbakemelding til oss, til 01.09.2014.
Fylkesmannen vil deretter vurdere om Eigersund kommune skal pålegges å søke om ny tillatelse for
Hestnes renseanlegg.
b) Anmerkning
Det ble ikke gitt noen anmerkninger.
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4. Andre forhold
Eigersund kommune er akkreditert til selv å ta prøver av vannet ved Hestnes renseanlegg. «Samtidig» med at egne (akkrediterte) ansatte ved renseanlegget overtok prøvetakingen av avløpsvannet
har en registrert en økning i belastningen på renseanlegget. Økningen i belastningen ved renseanlegget kan henge sammen med denne overgangen.
Laboratoriet som analyserer vannprøvene er akkreditert til oppgaven. Etter å ha mottatt svar fra
laboratoriet på analyseresultatene av parallelle prøver stiller renseanlegget seg spørrende til kvaliteten på laboratoriets tjenester. Parallelle prøver som burde gi tilnærmet identiske analyseresultat har
vist seg å gi forbausende forskjellige resultat. Ved renseanlegget vurderer en derfor alternative løsninger / laboratorier. Et alternativ er at prøvene sendes til IVAR IKS i Mekjarvik for analyse der.

5. Oppfølging etter kontrollen
Eigersund kommune plikter snarest å rette opp avvikene som er beskrevet i denne rapporten. For at
Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må kommunen skriftlig dokumentere at avvikene er rettet.
Av dokumentasjon trenger vi følgende:
 Avvik 1: Dokumentasjonen som viser hvordan kommunen registrerer eller beregner driftstid
for utslipp fra overløp. Dokumentasjonen skal sendes Fylkesmannen innen 01.10.2014.


Avvik 2: Rapport som oppsummerer resultatene av prøvetakingen fra årsskiftet og fram til
01.06.2014 (ca tidspunkt for igangsetting av Nortura sitt renseanlegg), og videre fra
01.06.2014 og til rapporten skal oversendes Fylkesmannen 01.09.2014.

6. Gebyr for kontrollen
Fylkesmannen orienterte i brev av 06.05.2014 at Eigersund kommune skal betale gebyr for kontrollen etter § 39-6 i forurensningsforskriften. Hestnes renseanlegg er plassert i risikoklasse 4 og skal
dermed betale kr 4 600,- 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).
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