Fylkesmannen i

Vestfold

Miljøvernavdelingen
Saksbehandler Dag Aursland, innvalgstelefon 33371187

Inspeksjonsrapport
Informasjon om kontrollert virksomhet:
Navn og besøksadresse:
Andebu renseanlegg
Kommune/kommunenr.:
Andebu/0719

Virksomhetens org.nr.:
964952078
Virksomhetens telefon:
33438100
Bransjenr. (NACE-kode):
37.00

Tilstede under kontrollen
Fra virksomheten:
Mette Hvål, Egil Rønning, Jan Agnar Stålerød, Rolf Terje
Christensen, Arvid Brynjulfsen
Kontrollomfang: Forurensningsforskriften Kapittel 11 og14,
Internkontrollforskriften § 5

Fra Fylkesmannen:
Berit Løkken og Dag Aursland
Inspeksjonsdato:
11.11.2010

Rapportens innhold:
Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Følgende hovedtema ble
kontrollert:
- Internkontroll
- Avløpsledninger
- Risikovurderinger
- Renseanlegget
- Klimaendringer og klimatilpasninger
- Grunnlag for fastsetting av krav
- Overløp av urenset vann
- Oppfylling av rensekrav
Resultater fra kontrollen
Kontrollen avdekket 0 avvik i forhold til regelverket
Ingen avvik
Det er gitt 0 anmerkninger
Denne rapporten har status som endelig.
Oppfølging etter kontrollen
Ingen tilbakemelding

Fylkesmannen pålegger virksomheten å gi en skriftlig tilbakemelding
for å bekrefte at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de
gjennomførte tiltakene i forhold til avvik. Fylkesmannen ber også
virksomheten redegjøre for sine vurderinger og eventuelle utbedringer
knyttet til anmerkningene.

Definisjoner og informasjon
Avvik: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for
eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrolloven og forskrifter hjemlet i disse
lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner).
Anmerkning: et forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og
miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
Kontrollgebyr
Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf krav i forskrift om begrensning av forurensning
(forurensningsforskriften) § 39-6 og virksomhetens tillatelse av 21.11.2008. Virksomheten er plassert i
risikoklasse 2 og belastes derfor med et gebyr for kontrollen pålydende kr. 14 500.
Faktura oversendes fra Klima og forurensningsdirektoratet.
Informasjon om vedtak om tvangsmulkt
Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en tilbakemelding fra virksomheten innen den angitte dato, som
godtgjør at avvikene er rettet, vil Fylkesmannen kunne fatte vedtak om tvangsmulkt. Vedtak om tvangsmulkt
fattes med hjemmel i forurensningsloven § 73. En eventuell tvangsmulkt vil være et nærmere fastsatt
engangsbeløp eller kan løpe med et angitt beløp pr. dag/uke/eller lignende etter en nærmere angitt frist.
Kontrollaksjon avløp 2010
Fylkesmannen har i samarbeid med Klima- og forurensningsdirektoratet i høst kontrollert kommunale
avløpsanlegg for store tettbebyggelser over hele landet. Forurensningsmyndighetene vil se om avløpsanleggene
overholder regelverket de er underlagt. Nytt regelverk fastsetter blant annet nye krav til rensing av
avløpsvannet. Det stilles også en rekke nye krav til registrering av overløp på ledningsnett, krav til prøvetaking
og analysering av næringsstoffer, tungmetaller og miljøgifter. TROLLAKSJON AVLØP 2008 23812008
Kontrollene er en videreføring av en tilsvarende aksjon i 2008.
Sentralt i 2010 er tilpasning i avløpsanleggene til større vannmengder som følge av forventede klimaendringer
og økt nedbør. Hovedfokus skal legges på avløpsledninger.
Risikoen er stor for en økning i overløp av urensede avløpsvann i årene som kommer. Å skaffe oversikt over
hvor store overløpsmengdene er og hvordan de kan reduseres, er et nødvendig skritt i klimatilpasningsarbeidet
for avløpsanleggene.

Andre kommentarer/utdypninger:
Andebu renseanlegg er et biologisk renseanlegg med god kapasitet. Anlegget er dimensjonert for 2500
pe (personekvivalenter). Avløpsnettet er separert og derfor mindre utsatt for klimaendringer som økt
nedbør. Kommunen er i gang med utarbeidelse av hovedplan for avløpsanlegget. Dette arbeidet
forventes ferdig innen 01.05.2011 . Planen vil ha en grundig drøfting av klimatilpasning innen VA
sektoren. Etter Fylkesmannens tilsyn i 2008 ble det etablert et velfungerende
avviksbehandlingssystem. Det er gjennomført ROS analyse (2002) på avløpsanlegget uten at tiltak er
vurdert som nødvendig. Sårbarhetspunkter er identifisert på nettet (risikoabonnenter). Avløpsanlegget
er separert og det tas årlige trykkprøver av anlegget. I 2010 har det ikke vært registrert
overløpshendelser.
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