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Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Fåvang renseanlegg den
10.09.2020. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske
feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.
Fylkesmannen i Innlandet avdekket 2 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.
Avvik:
•
Rensekrav for total fosfor ble ikke overholdt i 2019
•
Virksomheten har ikke utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse for
avløpssystemet
Anmerkninger:
•
Virksomhetens registrering og oppfølging av avvik kan forbedres
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: RINGEBU KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON
Organisasjonsnr.: 974562995

Eies av: 939864970

Bransjenr. (NACE-kode): 84.110 - Generell offentlig administrasjon
Kontrollert enhet
Navn:

Fåvang renseanlegg

Anleggsnr.: 3439.0010.01

Kommune: Ringebu

Fylke: Innlandet

Anleggsaktivitet: Avløpsnett og -rensing
Tillatelse gitt: 19.12.2007

Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold
av forurensningsloven 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 luft

•
•

Utslipp til vann
Avfall

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.
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3. Oppfølging etter inspeksjonen
Ringebu kommune plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten.
For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Ringebu kommune innen 18. desember
2020 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene skal rettes.

4. Vedtak om gebyr
Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 27. august
2020. 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 Ringebu kommune bli ilagt et gebyr på
kr 13 300,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer
gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra
Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig 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 Innlandet. 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
Innlandet (jf. offentleglova).

6. Avvik
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Rensekrav for total fosfor ble ikke overholdt i 2019
Avvik fra:
Utslippstillatelse for Fåvang tettbebyggelse, punkt 2 Rensekrav.
Kommentarer:
Som følge av feil på en doseringspumpe var det i 2019 en enkeltprøve for total fosfor som
overskred konsentrasjonskravet med mer enn 100 %, noe som innebærer at ikke alle
kravene i utslippstillatelsen ble overholdt dette året.

Inspeksjonsrapport 2020.121.I.FMIN
Versjon 2019.02.15

Side 4 av 6

Avvik 2
Virksomheten har ikke gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse for avløpssystemet
Avvik fra:
Forskrift om systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften) § 5, andre ledd, pkt. 6-8.
Kommentarer:
Det er et krav at virksomheter skal kartlegge farer og problemer knyttet til egen aktivitet, og
på denne bakgrunn vurdere risiko. Det må også utarbeides tilhørende planer og tiltak for å
redusere risikoforholdene. Dette er ikke gjort for avløpsområdet i Ringebu kommune.
Risiko knyttet til brudd på elvekryssende avløpsledninger ble diskutert særskilt under tilsynet
ettersom det ikke er pumpestasjoner og alarm ved flere slike ledningsstrekk. Der det er
mulig blir ledningene jevnlig kontrollert av dykkere, men virksomheten kunne ikke vise til
andre rutiner for mer kontinuerlig kontroll og overvåking av slike ledninger. Vi legger til
grunn at dette temaet inkluderes når virksomheten skal vurdere risiko og sårbarhet for
avløpssystemet. På den positive siden benytter driftsoperatørene aktivt vannføringsdata for
å avdekke driftsfeil på ledningsnettet, og man antar at et eventuelt brudd eller større
lekkasje vil bli oppdaget relativt raskt som følge av dette.

7. Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:
Anmerkning 1
Virksomhetens registrering og oppfølging av avvik kan forbedres
Kommentarer:
Ringebu kommune har flere systemer for avviksbehandling som er egnet til å følge opp avvik
knyttet til ytre miljø, spesielt funksjoner for avviksbehandling i ledningskartverket anses å
fungere bra for oppfølging av avvik på avløpsområdet. Men under tilsynet kom det frem at
ikke alle avvik for ytre miljø blir registrert, for eksempel blir ikke overskridelser av rensekrav
registrert og fulgt opp som avvik. Virksomheten bør gjennomgå sine rutiner for å sikre at alle
avvik knyttet til ytre miljø blir tilfredsstillende fulgt opp. I den forbindelse er det viktig å påse
at de ansatte har en omforent forståelse av hva som defineres som avvik.

8. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:
•

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med
underliggende forskrifter
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•
•
•
•

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

Brosjyrer/infoark utdelt:
• Gebyr ved kontroll (TA-2608)
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