Fylkesmannen i Telemark
Miljøvernavdelingen
Saksbehandler, innvalgstelefon: Gunnar Djuvik, 35 58 61 67

Kontrollrapport
Kontrollrapport nr: 2008/012.I.MVATE
Saksnummer:
2008/1787
Dato for kontrollen: 10.06.2008
Informasjon om kontrollert virksomhet:
Navn: Fyresdal renseanlegg, Fyresdal kommune
Postadresse:

3870 Fyresdal

Kommune/ kommunenr.: Fyresdal/ 0831

Tilstede under kontrollen
Fra virksomheten:
Arild Metveit, teknisk sjef
Åge Momrak, driftsoperatør
Paul Windt, driftsassistansen
Kåre Nørsteteig, driftsassistansen

Virksomhetens org.nr.: 939 772 766
Virksomhetens telefon:

35 06 71 38

Virksomhetens e-post:
arild.metveit@fyresdal.kommune.no
Bransjenr. (NACE-kode):

Fra Fylkesmannen:
Gunnar Djuvik

Kontrollomfang
Kontrollen er ikke en uttømmende kontroll innen Fylkesmannens tilsynsområde, men er avgrenset til de
generelle tema for kontrollaksjonen; internkontroll/ risikovurderinger, rensekrav, overløp av urenset vann,
utslippsmålinger, oppfølging av utslippsmålinger/ overholdelse av krav.
Kontrollrapportens innhold
Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble påvist under kontrollen.
Resultater fra kontrollen
Fylkesmannen avdekket 3 avvik*, og det er gitt 2 anmerkning*. Se nærmere omtale inne i rapporten.
Oppfølging etter kontrollen
Rapporten skal følges opp fra bedriftens side slik dette framgår av pålegg med frister i denne rapportens
oversendelsesbrev og i henhold til de forventninger fra vår side som det vises til i egne punkt i kommentarene til
hvert avvik.

___________________________________________________________________________
Skien
07.10.2008
Fylkesmannen i Telemark
(etter fullmakt)
* Avvik og anmerkning er definert på side 2 i rapporten

Definisjon - avvik:
Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for
eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven eller forskrifter hjemlet i denne loven, eller krav og vilkår
fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.
Definisjon - anmerkning:
Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet
og som ikke omfattes av definisjonen for avvik
Informasjon om kontrollgebyr:
Fylkesmennene kan fastsette gebyrer for arbeid med tillatelser og kontroller, jf forurensingsforskriftens
kapittel 39. Nærmere informasjon om forskriften: http://lovdata.no/for/sf/md/td-20040601-0931-103.html
Informasjon om vedtak om tvangsmulkt:
Dersom Fylkesmannen ikke mottar den skriftlige tilbakemeldingen innen den fristen som er fastsatt,
vil vi vurderer å fatte vedtak om tvangsmulkt. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i
forurensningsloven § 73. En eventuell tvangsmulkt kan fastsettes som et engangsgebyr eller et løpende
dagsgebyr som gjelder så lenge en tilbakemelding, som godtgjør at
avvik kan lukkes, ikke er mottatt.
Aktuelt regelverk:
Aktuelle hjemler for avvik som avdekkes gjennom kontrollen finnes i følgende regelverk:
- Forskrift om begrensning av forurensning, kap 11 og kap 14
- Forskrift om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter Internkontrollforskriften,
av 6. desember 1996 med senere endringer
Se lover og forskrifter på SFTs hjemmeside www.sft.no eller via www.regelhjelp.no.
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Avvik
Avvik 1
Avvik fra

Internkontrollen har vesentlige mangler
Internkontrollforskriften § 5 punkt 6 og 7

Grunnlag for avviket
Det er ikke foretatt en dokumentert og fullstendig risikovurdering for alle elementer i ledningsnett og
renseanlegg og for driften av disse, herunder påslipp av prosessavløp og vaskevann fra Telemark
Springwater.
Kommentar/ forventninger til oppfølging
Generelt forventes at det utarbeides en skriftlig risikovurdering for hovedområdene avløpsnett, overløp
og renseanlegg med tilhørende elementer. Virkninger av endret nedbørsintensitet skal inngå i
vurderingene. Aktuelle uønskede hendelser skal framgå i tabellform med prioritering og rangering og
skal inngå i handlingsplan/ saneringsplan.
Når det spesielt gjelder påslipp til avløpsnettet av prosessvann fra Telemark Springwater, TSW, anses
dette å utgjøre en høy risiko for driftsforstyrrelser på renseanlegget som medfører høye utslippsverdier.
Det er særlig i forbindelse med saftproduksjon at problemene oppstår.
Påslippet er regulert gjennom avtale datert 24.04.1996 mellom kommunen og bedriften om tilknytning
til kommunalt nett. Det må sikres at meldte avvik fra driften av renseanlegget følges opp med
nødvendige tiltak på TSW. Det forventes at den eksisterende ordningen med påslipp fra TSW
evalueres på bakgrunn av driftserfaringene i perioden siden 1996 og at tilknytningsavtalen om
nødvendig revideres som følge av eventuelle nye rensekrav og påslippskrav. Det vises i denne
sammenheng spesielt til kommentarene til forurensingsforskriftens kap 15 A om påslipp til offentlig
avløpsnett. Disse kommentarene gir konkrete innspill til punkt som kan tas inn i en påslippsavtale.
Kommentarene til § 15 A-4 finnes på følgende lenke: http://www.sft.no/artikkel____40235.aspx

Avvik 2
Avvik fra

Driftsforhold i renseanlegg er ikke tilfredsstillende dokumentert
Forurensingsforskriften § 14-10

Grunnlag for avviket
Vaktording for anlegget er utilstrekkelig da det ikke er etablert en vaktordning for ubemannede
perioder. Det må eventuelt dokumenteres gjennom en risikovurdering om ordningen er
tilfredsstillende.
Kommentar/ forventninger til oppfølging
Det ble opplyst ved kontrollen at den etablerte vaktordningen anses som tilfredsstillende.
Fylkesmannen ber om at dette tas opp til ny vurdering, evt gjennom risikovurderingen som nevnt i
avvik 1, og at det legges fram dokumentasjon som eventuelt underbygger dagens ordning.
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Avvik 3
Avvik fra

Utslippskontrollen har vesentlige mangler
Forurensingsforskriften § 14-11
Internkontrollforskriften § 5 punkt 7

Grunnlag for avviket
Vannprøver av inngående og utgående vann ved renseanlegget blir ikke tatt ved representativ,
mengdeproporsjonal prøvetaking.
Kommentar/ forventninger til oppfølging
Dagens utstyr for uttak av vannprøver fra inn- og utgående vann i renseanlegget er tidsstyrt og følgelig
ikke i samsvar med forutsetningene for slik prøvetaking. Utstyret må skiftes ut med et nytt utstyr som
kan ta mengdeproporsjonale prøver, og vi forventer en tilbakemelding med nærmere opplysninger om
slik utskifting.

Merknader
Merknad 1
Prosessen med akkreditering for prøvetaking ligger an til å bli forsinket i forhold til fristen 31.12.2008.
Vi forventer en tilbakemelding som redegjør for status i arbeidet med å sikre akkreditert prøvetaking.
Merknad 2
Vi ber om en tilbakemelding med orientering om årsakene til overskridelsene i rensekrav til organisk
stoff. Dersom kommunen ser behov for bedriftsinterne tiltak hos TSW for å overholde TSWs
påslippskrav og kommunens egne rensekrav, må dette tas opp i tilbakemeldingen til Fylkesmannen.
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