Sted:

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):

Dato:

Deres ref.:

Drammen
5. august 2019

ØVRE EIKER KOMMUNE AVLØP
Postboks 76
3301 Hokksund

2019/34916

Kim Lysfjord Karlsen

Saksbehandler:

Tonje Røland Brasetvik, 32 26 68 15

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Hokksund avløpsanlegg
Kontrollnummer: 2019.142.I.FMOV
Kontaktpersoner ved inspeksjonen:
Fra virksomheten:
Kim Lysfjord Karlsen
Andre deltagere fra virksomheten:
Ingar Bakke
Øyvind Aasterud
Ole Martin Værås

Fra Fylkesmannen i Oslo og Viken:
Tonje Røland Brasetvik
Andre deltagere fra Fylkesmannen i Oslo og
Viken:
Nora Charlotte Hein Stamsø

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Hokksund avløpsanlegg den 12.
juni 2019. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil
innen to uker etter at rapporten er mottatt.
Fylkesmannen i Oslo og Viken avdekket 1 avvik og ga 2 anmerkninger under inspeksjonen.
Avvik:



Virksomhetens miljørisikovurdering hadde mangler

Anmerkninger:

Oppfølging av hovedplan avløp

Virksomhetens avvikssystemer kan forbedres med tanke på ytre miljø
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Fylkesmannen i Oslo og Viken Postadresse: Postboks 325, 1502 Moss
Besøksadresse: Telefon: 69 24 70 00 Org. nr.: 974 761 319
E-post: fmovpost@fylkesmannen.no Internett: www.fylkesmannen.no/ostfold

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift
5. august 2019
dato

Tonje Røland Brasetvik
Hilde Sundt Skålevåg
kontrollør
seksjonssjef
Fylkesmannen i Oslo og Viken
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: ØVRE EIKER KOMMUNE AVLØP
Organisasjonsnr.: 988359076

Eies av: 988358061

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

Hokksund avløpsanlegg

Anleggsnr.: 0624.0031.01

Kommune: Øvre Eiker

Fylke: Buskerud

Anleggsaktivitet: Avløpsnett og -rensing
Tillatelse gitt: 13.03.2002

Sist endret: 02.05.2013

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold
av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) overholdes.
Inspeksjonen inngår i Fylkesmannens aksjon for avløp.
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
Hokksund avløpsanlegg plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne
rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Hokksund avløpsanlegg innen
1. november 2019 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avviket er rettet.
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Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmovpost@fylkesmannen.no) til
Fylkesmannen i Oslo og Viken v/Tonje Røland Brasetvik.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 7. juni 2019.
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 Hokksund avløpsanlegg bli ilagt et
gebyr på kr 26 300,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette
tilsvarer gebyrsats 2 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 Oslo og Viken. 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
Oslo og Viken (jf. offentlighetsloven).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Virksomhetens miljørisikovurdering hadde mangler
Avvik fra:
Forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften) § 5, punkt 6
Kommentarer:
Virksomheten skal ha et internkontrollsystem, herunder en risikovurdering med tilhørende
planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.
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Virksomheten hadde en miljørisikovurdering som omfattet forhold knyttet til ytre miljø, men
ikke alle relevante forhold var dekket. Av relevante forhold som må med i en
miljørisikovurdering nevnes blant annet: avløpsanlegg, ledningsnett, overløp, manglende
overholdelse av rensekrav, klimatilpasning, ekstremvær, tanklagring av farlige kjemikalier,
bruk av farlige kjemikalier, ulike sluk i/ved anlegget som fører til resipient, vask og rengjøring
av utstyr, driftsstabilitet ved ulike driftsforhold, industripåslipp med mer.
Virksomheten hadde ikke en handlingsplan for oppfølging av tiltak som var foreslått i
miljørisikovurderingen.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:
Anmerkning 1
Oppfølging av hovedplan avløp
Kommentarer:
Øvre Eiker kommune har sammen med de andre kommunene i Godt Vann
Drammensregionen en felles hovedplan for avløp. Under tilsynet kunne ikke virksomheten
dokumentere at de har undersøkt hvordan avløpsanlegget vil bli påvirket av framtidige
klimaendringer, men viste til at andre deler av kommunen har ansvar for dette. Økte
nedbørsmengder kan påvirke kapasiteten på avløpsnettet, føre til flere overløp, gi tynnere
avløpsvann inn på anlegget, og påvirke rensegraden. Det er derfor viktig at de som er
ansvarlige for avløp i kommunen involverer seg i arbeidet med klimatilpasning.
Anmerkning 2
Virksomhetens avvikssystemer kan forbedres med tanke på ytre miljø
Kommentarer:
Kommunen har flere ulike systemer for registering eller loggføring av avvik. Det føres avvik,
men i liten grad knyttet til ytre miljø. Kommunen kan med fordel etablere en klarere
definisjon av hva som er avvik knyttet til ytre miljø, og bruke avvikssystemene i større grad
også for slike hendelser.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:



Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med
underliggende forskrifter
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
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Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

9. Informasjon til virksomheten
Brosjyrer/infoark utdelt:
 Kontroll med risiko gir gevinst
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