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Inspeksjon av Askim kommune sitt avløpsnett tilhørende AHSA
renseanlegg
Dato for inspeksjonen: 15.10.2010
Rapportnummer: 17/2010
Kontaktpersoner ved kontrollen:
Fra bedriften:
Jan Tore Borger, Driftsleder
Sven-Åge Teglborg, Fagarbeider VA
Nils Arve Valvik, Fagarbeider VA
Linda Beate Øye Seime, VA-ingeniør
Sverre Gjølstad, Virksomhetsleder

Fra Fylkesmannen:
Bjørn Ketil Gudevold
Henning Gøhtesen

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten beskriver resultater fra inspeksjonen. Inspeksjonen ble gjort i samarbeid med
Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), og er en landsdekkende kontrollaksjon av
avløpsanlegg i større tettbebyggelser i 2010. Kontrollene skal påse at avløpsanleggene drives i
tråd med gjeldende krav, og er en videreføring av en tilsvarende aksjon i 2008.
Fylkesmannen avdekket følgende avvik under inspeksjonen:
1. Avviksbehandling for avløpsanlegget er ikke tilfredsstillende.
2. Risikovurdering for avløpsanlegget er ikke tilfredsstillende.
3. Anleggseier har ikke gjort tilstrekkelige forberedelser for å tilpasse
avløpsanlegget til framtidige klimaendringer.
4. Overløp av urenset kloakkvann blir ikke tallfestet.
5. Avløpsledninger vedlikeholdes og fornyes ikke i tilstrekkelig omfang.
6. Manglende årsrapport.
Avvikene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Dersom vi ikke mottar merknader til rapporten innen 2 uker, vil dette være den endelige
rapporten.
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Askim kommune plikter snarest å rette opp avvik som er beskrevet i denne
inspeksjonsrapporten. Fylkesmannen pålegger kommunen innen 4 uker skriftlig å bekrefte at
avvikene er brakt i orden eller at det legges frem en tidfestet handlingsplan for retting av
avvik som ikke lar seg rette innen denne fristen.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Om kontrollgebyr
Som varslet på inspeksjonen skal virksomheten betale gebyr for kontrollen, jf. forskrift om
begrensning av forurensning § 39-6. Gebyr for kontroll i virksomheter med tillatelse.
Tillatelsen er plassert i risikoklasse 3. Dette innebærer at virksomheten skal betale 11200 i
gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes fra
Klima- og forurensningsdirektoratet.

Klagefrist
Vedtaket kan påklages til Klif innen hhv. 3 dager for pålegg om opplysninger eller 3 uker for
vedtak om gebyrsats. Fristene løper fra brevet er mottatt. En eventuell klage bør begrunnes og
skal sendes Fylkesmannen. Ved klage på fastsatt gebyrsats skal tilsendt faktura betales.
Dersom klagen tas til følge vil eventuelt overskytende beløp bli refundert.

Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten. (jf. offentleglova).

Med hilsen
Dette dokumentet er elektronisk godkjent av
Bjørn Ketil Gudevold e.f.
senioringeniør

Henning Gøhtesen
overingeniør

Saksbehandler: Henning Gøhtesen

Kopi til:
AHSA IKS

Engerveien 38

1815

Askim
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Informasjon om virksomheten (Kilde: Enhetsregisteret)
Eies av (org.nr): 840 894 312
Organisasjonsnr (underenhet): 840 894 312 - KOM
Telefon: 69 81 91 00
Besøksadresse: Kirkegata 5, 1830 Askim
Bransjenr. (NACE-kode): 84.110 Generell offentlig
adm

E-post:
postmottak@askim.kommune.no

Kontrollert anlegg
Navn: Askim avløpsnett i AHSA avløpsanlegg

Anleggsnr: 0124.0031.05

Kommune: Askim

Anleggsaktivitet: Avløpsnett

Fylke: Østfold

Risikoklasse.: 3

Tillatelse sist oppdatert: 11.11.2008

Saksnr: 2007/3798

Regelverk
• Lov om 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall
(forurensningsloven)
• Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), kap. 14
• Forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
i virksomheter (internkontrollforskriften)
• Utslippstillatelse av 11.11.08 etter Forurensningsforskriften kap. 14.
Informasjon om regelverk finner du på www.klif.no og www.regelhjelp.no
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.
Oppfølging etter kontrollen
Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir
ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus
Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten.
For å kontrollere at forholdene blir rettet opp, har Fylkesmannen vedtatt etter § 49 i
Forurensningsloven, at kommunen innen 4 uker skal bekrefte skriftlig at avvikene er brakt i
orden eller legge frem en tidfestet handlingsplan for rettingen av avvik som ikke lar seg rette
innen denne fristen.
Foreløpig/endelig inspeksjonsrapport
Virksomheten kan kommentere inspeksjonsrapporten innen 2 uker. Fylkesmannen vil i så fall
vurdere merknadene og utarbeide en ny og endelig inspeksjonsrapport. Dersom vi ikke får
merknader til rapporten vil denne være å anse som endelig fra om 2 uker.

4

Avvik
Det ble funnet følgende avvik under Fylkesmannens kontroll:
Avvik 1: Avviksbehandling for avløpsanlegget er ikke tilfredsstillende.
Avvik fra:
Internkontrollforskriften § 5 punkt 7. (Avdekke og rette opp avvik)
Kommentar
Det er ikke etablert et skriftlig og velfungerende avviksbehandlingssystem i forhold til de
områder som har med avløp og avløpsrensing å gjøre. Det vil si, avviksbehandlingssystemet
inkluderer ikke alle deler av avløpsanlegget, som ledningsnett, pumpestasjoner og overløp.
Det opplyses også fra virksomhetens side at avviksskjemaer ikke brukes i tilstrekkelig grad,
og det kunne ved inspeksjonen ikke fremlegges noen avviksoversikt for 2009.
Avvik 2: Risikovurdering for avløpsanlegget er ikke tilfredsstillende.
Avvik fra:
Internkontrollforskriften § 5 punkt 6. (Vurdere risiko)
Kommentar
Det opplyses at man er i ferd med å utarbeide en vannmiljøplan med konkrete tiltak.
Denne er riktignok ikke politisk behandlet og vedtatt enda, noe man sikter på å få til i
løpet av de første månedene av 2011. Det blir likevel opplyst at risikovurderingen er
mangelfull med tanke på klimatilpasning.

Avvik 3: Anleggseier har ikke gjort tilstrekkelige forberedelser for å tilpasse
avløpsanlegget til framtidige klimaendringer.
Avvik fra:
Forurensingsforskriften § 14-10 Utforming og drift av renseanlegg.
Forskrift om internkontroll § 5 punkt 7 Avdekke og rette opp avvik.
Kommentar
Kommunen har ikke i tilstrekkelig grad undersøkt hvordan regionen vil bli påvirket mht.
framtidige klimaendringer. Det er ikke foretatt vurderinger eller beregninger av hvilke
konsekvenser og virkninger forventede framtidige nedbørsmengder vil ha på avløpsnettet,
det vil si at nedbørsprognoser ikke er omsatt til virkninger på avløpsnettet ved
modellberegninger eller ved andre vurderinger.
Det er heller ikke gjennomført tiltak eller vedtatt planer for å hindre at overvann kommer
inn på avløpsnettet eller gjort vedtak om konkrete tiltak på nett for å håndtere framtidige
vannmengder.

Avvik 4: Overløp av urenset kloakkvann blir ikke tallfestet.
Avvik fra:
Forurensingsforskriften § 14-5 Avløpsnett.
Kommentar

5

Ni av elleve overløp mangler utstyr som enten registrerer vannmengde eller tidsvarighet
for overløp av urenset vann. Forurensingsutslipp av urenset vann via alle overløp blir heller
ikke tallfestet enten ved utslippsmålinger, modellering eller annen beregning.

Avvik 5: Avløpsledninger vedlikeholdes og fornyes ikke i tilstrekkelig omfang.
Avvik fra:
Forurensingsforskriften § 14-5 Avløpsnett.
Forskrift om internkontroll § 5 punkt 4 fastsette mål for ytre miljø.
Forskrift om internkontroll § 5 punkt 7 avdekke og rette opp avvik.
Utslippstillatelse av 11.11.08.
Kommentar
Det foreligger ikke en politisk vedtatt saneringsplan for ledningsnett som er oppdatert etter
2005.
Det er ikke satt måltall for årlig fornyingstakt eller investeringsnivå for ledningsnettet, og
etter vår vurdering er ikke det langsiktige saneringsbehovet for avløpsnettet ivaretatt med
den fornyingstakt som kommunen praktiserer.
Det vises også til utslippstillatelse gitt av Fylkesmannen 11.11.08, hvor fristen for å
utarbeide en overordnet handlingsplan for vedlikehold og fornyelse av avløpsnettet var satt
til 31.12.09, jf. Vilkår 3.3. Fylkesmannen har per i dag ikke mottatt dette.
Fylkesmannen vil også bemerke at de påpekte forholdene må sees i sammenheng med
AHSA IKS sitt renseanlegg og deres ivaretakelse av rensekrav i utslippstillatelsen. Dersom
man skal oppnå tilfredsstillende forhold, er man helt avhengig av at de tre eierkommunene,
Askim (Ca 80 % av belastningen), Hobøl og Spydeberg, hver for seg tar fatt på de
utfordringer som knytter seg til å unngå fremmedvann inn i ledningsnettet. Resultatet av
manglende sanering har medført at AHSA i stor grad renser regnvann i nedbørsperioder.

Avvik 6: Manglende årsrapport.
Avvik fra:
Utslippstillatelse av 11.11.08.
Kommentar
Det kunne ikke fremvises årsrapport for driften av avløpsanlegget. Årsrapport skal jf.
utslippstillatelsens punkt 11.2.2, oppbevares i minst 5 år og være tilgjengelig ved
inspeksjon.

