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Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Rjukan avløpsrenseanlegg
Kontrollnummer: 2019.056.I.FMVT
Kontaktpersoner ved inspeksjonen:
Fra virksomheten:
Geir Foseid

Fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark:
Berit Løkken

Andre deltagere fra virksomheten:
Thomas Miland

Andre deltagere fra Fylkesmannen i Vestfold og
Telemark:
Tor Fredrik Holth

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Rjukan avløpsrenseanlegg (Rjukan
avløpsrenseanlegg) den 16.10.2019. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får
tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark avdekket 2 avvik og ga ingen anmerkning(er) under
inspeksjonen.
Fylkesmannen ser alvorlig på avvikene da disse også ble bemerket ved siste kontroll i 2013.
Avvik:




Manglende internkontroll
Manglende overvåking og registrering av overløp

Anmerkninger:

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Postadresse: Postboks 2076, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Anton Jenssensgate 4 (Tønsberg), Gjerpensgate 14 (Skien) Telefon: 33 37 10 00 Org. nr.: 974 762 501
E-post: fmvtpost@fylkesmannen.no Internett: www.fylkesmannen.no/vestfold-og-telemark

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift
28. oktober 2019
dato

Berit Løkken
Ingvar Oland
kontrollør
fagsjef
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: TINN KOMMUNE TEKNISK
Organisasjonsnr.: 976821203

Eies av:

Bransjenr. (NACE-kode): 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og
arbeidsmarked
Kontrollert enhet
Navn:

Rjukan avløpsrenseanlegg

Anleggsnr.: 0826.0025.01

Kommune: Tinn

Fylke: Telemark

Anleggsaktivitet: Avløpsnett og -rensing
Tillatelse gitt: 26. september 2017

Sist endret: 7. september 2012

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold
av forurensningsregelverket overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens
risikobaserte industritilsyn for i år.
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
Rjukan avløpsrenseanlegg plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne
rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Rjukan avløpsrenseanlegg
innen 1. februar 2020 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.
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Gjennomføringen av tiltakene kan bli fulgt opp ved ny kontroll.
Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmvtpost@fylkesmannen.no) til
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 3.
september 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 Rjukan avløpsrenseanlegg 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 Vestfold og Telemark. 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
Vestfold og Telemark (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Manglende internkontroll
Avvik fra:
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften) § 4 og § 5 andre ledd punkt 5, 6, 7 og 8
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§ 4 uttrykker at ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves
internkontroll i virksomheten, og at dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og
deres representanter.
§ 5 omhandler innholdet i det systematiske hele- miljø og sikkerhetsarbeid ved
virksomheten og tilpasset denne. Det er krav til dokumentasjon for
Å fastsette mål for helse-, miljø- og sikkerhet
Å kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide
tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene
Å iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav i
medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen
Å foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at
den fungerer som forutsatt
Kommentarer:
Under tilsynet ble det opplyst at internkontroll for avløpssektoren ble utarbeidet i 2008, men
denne er ikke i bruk. Tilhørende avviksrutine og avvikshåndtering er heller ikke tatt i bruk.
Det ble opplyst at det finnes et avvikssystem (Campilo), men dette blir ikke benyttet. Det er
heller ikke etablert risiko- og sårbarhetsanalyse med tilhørende tiltaks- og handlingsplan for
avløpsanleggene (renseanlegg og ledningsnett) eller egen rutine for oppdatering av
risikovurderingen.
Avvik 2
Manglende overvåking og registrering av overløp
Avvik fra:
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 14-5 fjerde ledd:
Den ansvarlige skal fra 31. desember 2008 registrere eller beregne driftstid for utslipp fra
overløp
Kommentarer:
Det er i alt 9 overløp på ledningsnettet, hvorav ett er omfattet av overvåking. De resterende
8 overløpene skal overvåkes av avdelingen for bygg, vei og anlegg, men det opplyses at det
ikke er noen registrering (tid eller mengde) ved overløp og at disse ikke følges opp ved
overvåking.
Overløpene ved pumpestasjonene overvåkes og føres tilsyn med av VA-avdelingen.
[Kommentartekst]

7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.
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8. Andre forhold

Rjukan kommune har store problemer på avløpsnettet, bl.a. med innlekking av
fremmedvann og at det er ca. 170 bekkeinntak langs hovedtraseén. En rekke møter har vært
avholdt mellom kommunen og Fylkesmannen hvor disse forholdene har vært diskutert.
Kommunen har bl.a. utarbeidet plan for strakstiltak med bakgrunn i hovedplan og
saneringsplan, men det er uklart på hvilket grunnlag tiltakene er prioritert og hvordan disse
er fulgt opp.
Vi er også kjent med utfordringen som er knyttet opp mot fylkeskommunen som eier av
fylkesveien og overvannsnettet som ligger her. Kommunen bør samordne og koordinere
tiltak med fylkeskommunen.
Fylkesmannen vil ferdigstille ny utslippstillatelse for Rjukan, og vi ber derfor om at oppdatert
plan for strakstiltak oversendes.
Påslipp til kommnualt nett
Det er lite industri i området som er og kan slippes på kommunalt nett, jf.
forurensingsforskriften § 15 A. Én bedrift, NOURYON og som produserer H2O2, bør
vurderes, da denne har utslipp av TOC. Det opplyses at det ofte er lukt av white-spirit fra
denne

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:






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