AHSA IKS
Engerveien 38
1815 ASKIM

Miljøvernavdelingen
Deres ref.: tmm
Vår ref.:
2007/6053 461.2 LTH
Vår dato:
10.06.2015

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved AHSA Interkommunale renseanlegg i
AHSA avløpsanlegg
Dato for inspeksjonen: 03.6.2015
Rapportnummer: 2015.016.I.FMOS
Resultater fra inspeksjonen
Fylkesmannen avdekket følgende avvik og anmerkninger under inspeksjonen
 Avvik 1: Virksomheten har ikke fastsatt overordnede og etterprøvbare mål for miljø
 Avvik 2: Virksomheten har ikke utarbeidet handlingsplan for miljø
 Avvik 3: Manglende etterlevelse av rensekrav
Avvikene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Rapportens status
Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil
i rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.
Oppfølging
Oppfølging etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Navn: ASKIM, HOBØL OG SPYDEBERG AVLØPSSAMARBEID IKS
Organisasjonsnr: 970929886
Bransjenr. (NACE-kode): 37.000 - Oppsamling og behandling av avløpsvann

Kontrollert anlegg/virksomhet
Navn: AHSA Interkommunale renseanlegg i AHSA
avløpsanlegg

Bedriftsnummer: 976663969

Besøksadresse: Engerveien 38, 1815 Askim

Risikoklasse: 2

Anleggsaktivitet: Avløpsnett og -rensing
Tillatelse gitt: 11.11.2008

Kontaktpersoner ved kontrollen:
Fra virksomheten:
Tom Thoresen – Driftsleder
Tor Morten Mandt – Daglig leder
Ole Christian Borgeraas – Adm.sjef, HMS-ansvarlig
Øystein Johansen – Driftsoperatør
Jan Fredrik Arnesen .- Driftsassistansnen i Østfold IKS

Anleggsnr (forurensningsregisteret):
0124.0031.04
Tillatelse sist oppdatert: -

Fra Fylkesmannen:
Karsten Butenschøn
Lotte Thompson

2. Tema for inspeksjonen og generell informasjon
Det ble satt fokus på følgende temaer:
 Mål og strategi for avløpssektoren
 Handlingsplaner / saneringsplaner
 Klimaendringer og klimatilpasning
 Overløp
 Ledningsnett
 Akkreditert prøvetaking
 Etterleving av rensekrav
 Driftsstabilitet i renseanlegg
 Risikovurdering av avløpsanlegget

Denne rapporten beskriver kun de forhold Fylkesmannen har hatt tilsyn med.
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.
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3. Oppfølging etter kontrollen
Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi
ber om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen 1.9.2015 på at avvikene er rettet.
Dersom det er avvik som ikke lar seg rette til denne fristen, skal dere utarbeide en tidfestet
handlingsplan for det videre arbeidet med å rette avvikene.

4. Orientering om kontrollgebyr
Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen (jf. forurensningsforskriften § 39-6).
AHSA er i tillatelsen plassert i risikoklasse 2. Dette betyr at dere skal betale kr 15 900 i gebyr
for den gjennomførte inspeksjonen.
Fylkesmannen viser for øvrig til forurensningsforskriften kapittel 39 om innkreving av gebyr
til statskassen.

5. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten. (jf. offentleglova).
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6. Avvik
Det ble funnet følgende avvik under Fylkesmannens kontroll:
Avvik 1: Virksomheten har ikke fastsatt overordnede og etterprøvbare mål for miljø
Avvik fra: Internkontrollforskriften § 5-4 og tillatelsens punkt 3.3
Kommentarer: Internkontrollforskriften fastslår at virksomheten bl.a. skal fastsette mål for
miljø. Målene er en viktig forutsetning for planer og aktivitet, og bør settes så konkret som
mulig. Målsettinger av mer overordnet karakter må også fastsettes. Dette skal dokumenteres
skriftlig.
AHSA har en økonomi- og handlingsplan som skal rulleres årlig. Det er ikke fastsatt verken
overordnede mål eller etterprøvbare mål i denne.

Avvik 2:Virksomheten har ikke utarbeidet handlingsplan for miljø
Avvik fra: Internkontrollforskriften § 5-6 og tillatelsen punkt 10-2
Kommentarer: Internkontrollforskriften fastslår at virksomheten skal kartlegge farer og
problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko og utarbeide tilhørende planer og tiltak for å
redusere risikoforholdene. AHSA har en risikovurdering og en tilstandsrapport. Det kunne
ikke fremlegges en handlingsplan med tiltak basert på disse.

Avvik 2:Manglende etterlevelse av rensekrav
Avvik fra: Tillatelsens punkt 3.1

Kommentarer: I tillatelsen er det oppgitt at årlig midlet renseeffekt skal være minst 90 % for
totalt fosfor. AHSA har i 2014 en renseeffekt på 78 % for totalt fosfor. Under tilsynet ble det
opplyst om at AHSA hittil ikke har klart rensekravet siden tillatelsen ble gitt pga. overløp som
følge av mye fremmedvann/overvann inn på renseanlegget. Dette var også gitt som avvik ved
tilsyn i 2010, og AHSA opplyste da at det ikke var mulig å lukke dette avviket før mengde
fremmedvann var kraftig redusert. Store mengder fremmedvann kommer inn på renseanlegget
fra kommunenes ledningsnett og AHSA har ikke direkte ansvar for saneringen av dette, men
avviket av rensekravet ligger likevel hos AHSA.
Fylkesmannen vil peke på at AHSA ikke er avskåret fra en hver mulighet til å gjøre noe med
renseeffekten. Så lenge situasjonen er slik den er, er det viktig å ha rutiner for å vurdere om
renseanlegget er i optimal drift. Videre må det vurderes nøkternt om kommunenes planlagte
tiltak vil føre til tilstrekkelig forbedring innen rimelig tid. Fylkesmannen har tidligere også
fastsatt at AHSA har et samordningsansvar. Herunder forutsetter vi at AHSA tar ansvar for å
vurdere den samlede effekten av de kommunale hovedplanene og etter dette vurdere om det er
behov for ytterligere tiltak for å kunne overholde rensekravet, enten i eget anlegg eller hos
kommunene..
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7. Anmerkninger
Fylkesmannen har ingen anmerkninger om forhold av betydning for forurensinger, støy,
avfall og produktkontroll.

8. Regelverk
 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med
underliggende forskrifter
 Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) 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
Informasjon om regelverk finner du på lovdata.no og regelhjelp.no

