Avløpsaksjonen 2014 – Levanger kommune
Kontrollrapport
Virksomhet:

Tidsrom for kontrollen: 26.6.2014

Virksomhetens
adresse:

Levanger kommune,
Havna renseanlegg
Postboks 130
7601 Levanger

Foretaksnummer:

938587051

Deltagere fra
Fylkesmannen:

Deltagere fra
virksomheten:

Geir Jostein Larsen,
Hallvard Abildsnes,
Per Kåre Brenne,
Lasse Svarva
Rakel Skjellegrind
Ingunn Kristin Forfang

Kontrollen omfattet følgende emner:
-

Mål og strategi for avløpssektoren
Handlingsplaner/saneringsplaner
Klimaendringer og klimatilpasning
Overløp
Ledningsnett
Akkreditert prøvetaking
Etterleving av rensekrav
Driftsstabilitet i renseanlegg
Risikovurdering av avløpsanlegget
Avviksbehandling

Hovedfunn fra kontrollen:
Det ble påvist tre avvik og gitt én anmerkning under kontrollen. Disse er nærmere beskrevet
i det etterfølgende.
Følgende avvik framkom under kontrollen:
- Overordnede mål for avløpsanlegget er mangelfulle
- Handlingsplan og saneringsplan for avløpsanlegget er ikke tilfredsstillende
- Overløp av urenset kloakkvann håndteres ikke tilfredsstillende
Følgende anmerkning ble gitt under kontrollen:
- Avviksregistreringen for ytre miljø er mangelfull

Postadresse:
Postboks 2600
7734 Steinkjer
fmntpost@fylkesmannen.no

Besøksadresse:
Statens hus Strandveien 38
www.fylkesmannen.no/nt

Telefon:
74168000
Org.nr.:
974 772 108

Saksbehandler:
Ingunn Kristin Forfang
74 16 80 61
fmntifo@fylkesmannen.no
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1. Innledning

I mai og juni gjennomførte Fylkesmannen en landsdekkende kontrollaksjon rettet mot
avløpsanlegg som omfattes av forurensningsforskriftens kapittel 14. Aksjonen er en
videreføring av tidligere kontrollaksjoner i 2008 og 2010.
Havna renseanlegg i Levanger kommune har tillatelse fra Fylkesmannen, rammen for
tillatelsen er 23 000 pe. Renseanlegget har krav om 90 % fosforfjerning.
Kontrollen fokuserte på virksomhetens oppfyllelse av krav innenfor oppgitte emner, og
rapporten viser avvik og anmerkninger avdekket under kontrollen. Rapporten gir således
ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomheten.
Definisjoner:
- Avvik: Mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift.
- Anmerkning: Forhold som ikke omfattes av definisjon for avvik, men som påpekes for
å oppnå forbedringer

2. Dokumentunderlag
Dokumentunderlaget ved kontrollen var:
- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
- Dokumentasjon tilsendt Fylkesmannen i forkant av tilsynet
- Utslippstillatelsen for Levanger tettsted fra Havna renseanlegg av 1.1.2007

3. Kontrollens omfang
Tema for kontrollen var:
- Mål og strategi for avløpssektoren
- Handlingsplaner/saneringsplaner
- Klimaendringer og klimatilpasning
- Overløp
- Ledningsnett
- Akkreditert prøvetaking
- Etterleving av rensekrav
- Driftsstabilitet i renseanlegg
- Risikovurdering av avløpsanlegget
- Avviksbehandling
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4. Avvik

Følgende avvik ble avdekket under tilsynet:
Avvik 1
Overordnede mål og planer for avløpsanlegget er ikke tilfredsstillende
Avvik fra:
Forskrift om internkontroll § 5 punkt 4 (sette mål for ytre miljø)
Forskrift om internkontroll § 5 punkt 6 (risiko, planer og tiltak)
Forurensningsforskriften § 14-5 og § 14-10
Kommentar:
I henhold til internkontrollforskriften § 5 punkt 4 skal virksomheter fastsette mål for helse,
miljø og sikkerhet. Interkontrollforskriftens § 5 punkt 6 krever at virksomheter skal kartlegge
farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide planer og tiltak for
å redusere risikoforholdene. Dette skal dokumenteres skriftlig. Vi viser også til
forurensningsforskriftens §§ 14-5 og 14-10 om dimensjonering, bygging, drift og vedlikehold
av avløpsnett og renseanlegg.
Levanger kommune har ingen hovedplan for avløpsområdet, men det foreligger en
omfattende saneringsplan for perioden 2008 – 2011 og et forslag til investeringsplan for
perioden 2011 – 2018. Det er satt overordnede mål for avløpsanlegget, men målene er ikke
tallfestet. Kommunen har ikke satt funksjonskrav til ledningsnettet.
Kommunen har ikke startet arbeidet med revidering av den eksisterende saneringsplanen.
Planen, som skal vedtas politisk, bør inneholde tydelige overordnede og detaljerte mål, en
handlingsplan/framdriftsplan for tiltak og et investeringsbudsjett.
Avvik 2
Overløp av urenset kloakkvann håndteres ikke tilfredsstillende
Avvik fra:
Levanger kommunes utslippstillatelse av 1.1.2007 for Levanger tettsted fra havna
renseanlegg, punkt 5.
Kommentar:
I punkt 5 i Levanger kommune sin utslippstillatelse stilles det krav om at samlet utslipp av
urenset kloakk via overløp skal måles eller beregnes på grunnlag av registrert driftstid.
Levanger kommune har et system for registrering av driftstid for utslipp via overløp, men
mengden blir ikke tallfestet på grunnlag av denne målingen.
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5. Anmerkning

Følgende anmerkning ble gitt under tilsynet:
Anmerkning
Avviksregistreringen for ytre miljø er mangelfull.
Kommentar:
Kommunen har et avvikssystem som baserer seg på skriftlig innrapportering av uønskede
hendelser, men det fungerer ikke i praksis. I 2013 oppstod det flere hendelser i tilknytning til
avløpsanlegget, men kun to av hendelsene ble rapportert skriftlig. Hendelser som omfatter
overskridelse av rensekrav og langvarige overløp blir ikke rapportert i avvikssystemet. Alle
hendelser som kan påvirke utslippet direkte, samt gjentatte hendelser, bør i utgangspunktet
avviksbehandles.

6. Andre forhold
Kommunens miljørisikovurdering for avløpsanlegget er fra 2009 og bør oppdateres hvert 5.
år. Fylkesmannen anbefaler at kommunen benytter Norsk Vanns «Rapport 197/2013,
Avløpsanlegg, Vurdering av risiko for ytre miljø» ved revidering av miljørisikovurderingen.

