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Postboks 59 Sentrum,
4001 Stavanger
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Postboks 2160
5504 Haugesund

Besøksadresse:
Lagårdsveien 44, Stavanger
T: 51 56 87 00
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Rapport etter kontroll ved Årabrot renseanlegg, Haugesund kommune
Dato for kontroll: 17.09.2015
Rapportnummer: 2015.002.I.FMRO
Saksnr.: 2015/10812
Til stede ved kontrollen
Fra virksomheten:
Toril Steinsvik
Karianne Bakkevig
Anne K. Fremsæter
Ståle Hauge
Fra Fylkesmannen:
Margareta Skog
Mariann Størksen
Resultat fra kontrollen
Denne rapporten gir en oppsummering av kontroll gjennomført ved Årabrot renseanlegg i Haugesund kommune. Rapporten regnes som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil
innen to uker etter at rapporten er mottatt.
Fylkesmannen fant ett avvik under kontrollen.
Avvik 1
Risikovurderingen mangler en tidfestet forpliktende handlingsplan
Avviket er beskrevet fra side 3 i rapporten og oppfølging etter kontrollen er omtalt i punkt 5.

Med hilsen
Marit Sundsvik Bendixen
ass. fylkesmiljøvernsjef

Mariann Størksen
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrifter.

Saksbehandler: Mariann Størksen
Saksbehandler telefon: 51 56 89 06
E-post: fmrosto@fylkesmannen.no
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1. Informasjon om virksomheten
Kontrollert anlegg: Årabrot renseanlegg, Haugesund Org.nr. 974575833
Bransjenr. (NACE-kode): 84.110 – Generell offentlig administrasjon

Bedr.nr. 944073787

Besøksadresse: Jodalen

Telefon: 52 74 30 00

Postadresse: Postboks 2160, 5504 Haugesund

E-post: postmottak@haugesund.kommune.no

Kommune: 1106 Haugesund
Tillatelse: 07.01.2009

Risikoklasse: 2

Sist kontrollert: Har ikke vært kontrollert tidligere

Anleggsaktivitet: Avløpsrenseanlegg

2. Bakgrunn for kontrollen
Miljødirektoratet (Mdir) og Fylkesmannen gjennomførte våren 2015 en felles avløpsaksjon for hele
landet. Denne aksjonen er en videreføring av avløpsaksjonen som ble gjennomført våren 2014. Aksjonen har hatt som mål at så mange som mulig av avløpsanleggene i kapittel 14 i forurensningsforskriften skulle bli kontrollert i dette tidsrommet. Kontrollen ved Årabrot er en del av denne aksjonen og var planlagt gjennomført i mai d.å., men Haugesund kommune søkte i e-post av 24.04.2015
om at denne kontrollen ble flyttet til september.
Tema for kontrollen var:
 Utslippskontroll
 Gjennomføring av handlingsplaner
 Tiltak for klimatilpasning
Denne rapporten omhandler de tema som var varslet før kontrollen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

3. Resultat av kontrollen
Definisjoner:
Avvik: Manglende etterleving av krav fastsett i eller i medhold av lov.
Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendige å peke på for å ivareta ytre
miljø, men som ikke er omfattet av definisjonen for avvik.
a) Avvik
Fylkesmannen avdekket følgende avvik:
Avvik 1
Risikovurderingen mangler en tidfestet forpliktende handlingsplan
Avvik fra:
- Internkontrollforskriften § 5 2. ledd, punkt 6
Kommentar:
I internkontrollforskriften heter det i § 5 2. ledd, punkt 6:
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Internkontroll innebærer at virksomheten skal:
Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer
og tiltak for å redusere risikoforhold.
Det er utarbeidet en oversiktlig og god risikovurdering av virksomheten på Årabrot renseanlegg,
men denne mangler en tidfestet og forpliktende handlingsplan.
b) Anmerkning
Det ble ikke gitt noen anmerkninger.

4. Andre forhold
Avløpsanlegget på Årabrot har vært i drift siden desember 2014. Det er lagt vekt på å få internkontroll systemet på plass. Haugesund kommune er innmeldt i Driftsassistansen i Hordaland vann og
avløp (DIHVA) IKS. DIHVA akkrediterer seg og fungerer som paraplyorganisasjon. Kommunens
eget folk tar prøvene som såkalt kontrahert personell på vegne av DIHVA. Årabrot renseanlegg
arbeider mot å bli akkreditert så raskt som mulig og er midt inne i denne prosessen.
Det er mye fremmedvann i avløpsvannet som følge av en god del fellessystem. Avløpsvannet er
dermed en del «fortynnet».
Anlegget er et flotasjonsanlegg og er bygget med tanke på utvidelse og tilrettelagt for eventuelt endrede rensekrav i fremtiden. Det er derfor sprengt ut en ekstra fjellhall som kan tas i bruk til dette
formålet.

5. Oppfølging etter kontrollen
Haugesund kommune plikter snarest å rette opp avviket som er beskrevet i denne rapporten. For at
Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må kommunen skriftlig dokumentere at avvikene er rettet.
Dokumentasjon sendes Fylkesmannen innen 01.12.2015.

6. Gebyr for kontrollen
Fylkesmannen orienterte i brev av 07.01.2015 at Haugesund kommune skal betale gebyr for kontrollen etter § 39-6 i forurensningsforskriften. Årabrot renseanlegg er plassert i risikoklasse 2 og
skal dermed betale kr 15 900,- for kontrollen.
Gebyret blir innkrevd av Miljødirektoratet.

7. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannen sin postjournal på
www.fylkesmannen.no (jf. offentlighetsloven).
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