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Oppfølging etter avløpskontroll i Nes kommune
Fylkesmannen finner at avvik er utredet og at alle de 5 avvikene nå kan lukkes og er i
samsvar med krav til dokumentasjon i utslippstillatelsen. Hovedplanen og tilhørende
tiltaksplan viser at det må settes inn betydelige økte ressurser på avløpssektoren hvis
målene for kommunens avløpshåndtering skal nås.
______________________________________________________________________________
Vi viser til vår kontrollrapport fra 16.06 2014 på avløpssektoren hvor 5 avvik ble beskrevet i
forhold til utslippstillatelsen fra 04.04 2011.
Det vises til møte med Nes kommune 13. januar 2016 hvor kommunens svar på avvikene ble
gjennomgått. Følgende fra kommunen deltok på møtet:
Navn
Mona Ellingsen
Pål Myrvold
Terje Gjeddevann
Leiv.O.Knutson

Stilling
VA-ingeniør
Driftsjef Komm.tek.
Fagansvarlig Avløp
VA- prosjektleder

På bakgrunn av kommunens ettersendte materiale på tiltaksplaner og ROS-analyser og
gjennomgang av dette på møtet, lukkes de 5 avvikene som framgår av kontrollrapporten fra
16.06. 2014. Vi finner handlingsplaner og risikokartlegging tilfredsstillende og med en
forankring ny hovedplan VA og vannmiljø 2016-2025 samt økonomiplan. Hovedplanens
tiltaksplan innebærer en mer målrettet og risikobasert tilnærming enn tidligere. Denne dreiningen
er i samsvar med utslippstillatelsens krav.
Spesielt viktig blir arbeidet med å minimalisere overvann til det kommunale avløpsnettet i
sentrums-/vekstområder. Til tross for at kommunen har kommet relativt kort innenfor
klimatilpasning og overvann/fremmedvann,velger vi å lukke dette avviket, men forventer at
kommunen gjennomfører modelleringer m.v. av de mest utsatte områder for å få bedre kunnskap
om kritisk avløpsinfrastruktur under ulike regnhendelser kombinert med vekstprognoser.

Vi gjør oppmerksom på at Fylkesmannen har fått myndighet etter forurensningsloven til å
revidere kommunene på hvordan de håndterer sin delegerte myndighet innenfor
forurensningsforskriftens §§ 12 og 13. Temaet tas inn på neste revisjon.
Når handlingsplanen er gjennomført for den gitte perioden vil kommunen ha kommet et godt
skritt videre i arbeidet med å inneha et mer robust avløpssystem i utsatte områder.
Handlingsplanen vil medføre organisatoriske utfordringer på bemanning, kompetanseutvikling
osv. som gjør at dette bør fremstå som et viktig tema i et overordnet styringsdokument.
Til slutt vil vi fremheve viktigheten av økt intern samhandling mellom VA og byggesak/plan når
det gjelder overvann/fremmedvann. Dette blir helt avgjørende for hvor godt en lykkes med åpne
lokale overvannsløsninger.
Informasjon om gebyr for utført kontroll
Gjennomgang av dokumentasjonen med kommunen den 13.1.2016 er å betrakte som en
etterkontroll og en avslutning i forhold til oppfølging av tilsynet i 2014.
Fylkesmannen skal innkreve gebyr for sitt kontrollarbeid, jf. forurensningsforskriften
kapittel 39. Virksomheten er plassert i risikoklasse 3. I følge gebyrreglene medfører dette et
gebyr på kr 12 500 til statskassen. Faktura vil bli ettersendt fra Miljødirektoratet.
Med hilsen
Jens Hertzberg
Faggruppeleder tilsyn
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Simon Haraldsen
senioringeniør

