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Inspeksjonsrapport  
Inspeksjon ved Mellomlagringsplass for slam ved Nordre Follo 
renseanlegg  
Kontrollnummer: 2019.117.I.FMOV  
 
Kontaktpersoner ved inspeksjonen: 
Fra virksomheten: 
Bjørn Hånde  
 
Andre deltagere fra virksomheten:  
Steinar Iversen  

Fra Fylkesmannen i Oslo og Viken: 
Anette Strømme  
 
Andre deltagere fra Fylkesmannen i Oslo og Viken: 
Andreas Røed   

Resultater fra inspeksjonen 
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Mellomlagringsplass for slam ved 
Nordre Follo renseanlegg den 02.10.2019. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke 
får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt. 
 
Fylkesmannen i Oslo og Viken avdekket 4 avvik og ingen anmerkninger under inspeksjonen.   
 
Avvik: 

 Resipientundersøkelse og overvåking mangler 
 Miljørisikovurdering har mangler 
 Beredskapsplan mangler 
 Avvikshåndtering har mangler 

 
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.  
 
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4. 
 

Sted: Vår ref.(bes oppgitt ved svar):

2019/49163
Dato: Deres ref.:

21. oktober 2019 Bjørn Hånde
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Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift 
 
21. oktober 2019 Anette Strømme Hilde Sundt Skålevåg 
dato kontrollør  seksjonssjef 
 Fylkesmannen i Oslo og Viken 
 
 
Kopi av rapporten sendes til: 

 Ås kommune 
 
 
 

 



Inspeksjonsrapport 2019.117.I.FMOV   Side 3 av 7 
Versjon 2019.02.15

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten 
 
Ansvarlig enhet 

Navn: NORDRE FOLLO RENSEANLEGG  

Organisasjonsnr.: 974633884  Eies av: 971521570  

Bransjenr. (NACE-kode): 37.000 - Oppsamling og behandling av avløpsvann  

 
Kontrollert enhet 

Navn:   Mellomlagringsplass for slam ved Nordre Follo 
renseanlegg 

Anleggsnr.:  0214.0016.02 

Kommune: Ås  Fylke: Akershus  

Anleggsaktivitet: Biologisk behandling av org. avfall   

Tillatelse gitt: 11.11.2013  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

 Tillatelsen fra 11.11.2013 
(tillatelsesnr: 2013.0341.T) 

 Internkontroll 

 Utslipp til luft 
 Utslipp til vann    

 
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 
 Mellomlagringsplass for slam ved Nordre Follo renseanlegg plikter snarest å rette opp de 
avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, 
må Nordre Follo renseanlegg IKS innen 31. januar 2020 sende en skriftlig redegjørelse som 
viser hvordan avvik er rettet.  

 
 Gjennomføringen av tiltakene kan bli fulgt opp ved ny kontroll.  
  
Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmovpost@fylkesmannen.no) til 
Fylkesmannen i Oslo og Viken v/Anette Strømme. 
 
 
4. Vedtak om gebyr 
Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 2. 
september 2019.  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 Mellomlagringsplass for slam ved 
Nordre Follo renseanlegg bli ilagt et gebyr på kr 19 700,- for inspeksjonen, jf. 
forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags 
varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til 
statskassen. Vi viser forøvrig 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 Oslo og Viken. 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 
Oslo og Viken (jf. offentleglova).  
 
 
6. Avvik  
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen: 
 
Avvik 1 
Resipientundersøkelse og overvåking mangler 
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Avvik fra:  
Tillatelsen etter forurensningsloven til mellomlagring av avløpsslam – Nordre Follo 
renseanlegg datert 11.11.2013 (tillatelsen) punkt 6. Resipientundersøkelse og overvåking. 
 
Kommentarer: 
Tillatelsen setter krav om at Nordre Follo renseanlegg IKS skal utføre regelmessige 
undersøkelser og overvåkning av bekken ved mellomlagringsplassen for slam. Resultatene av 
overvåkningen skal legges inn i Vannmiljødatabasen. 
 
Nordre Follo renseanlegg IKS er ansvarlig for å utarbeide et overvåkingsprogram, utføre 
prøvetaking og vurdere om driften av mellomlager for slam påvirker bekken. 
 
Nordre Follo renseanlegg IKS opplyste at de ikke tar prøver selv i Vassflobekken/Fåleslora 
(tilløpsbekk til Gjersjøen).  Det ble oppgitt på tilsynet at Vannområde Bunnefjorden med 
Årungen og Gjersjøvannet (PURA) har et prøvetakingspunkt i bekken, men det utføres ikke 
regelmessige målinger.  
 
Nordre Follo renseanlegg skal vurdere om mellomlagring av slam påvirker bekken og om de 
beskyttende miljøtiltak som er iverksatt er tilstrekkelige, noe som ikke gjøres i dag. 
 
Alle prøvetakingsresultater i resipienten skal legges inn i fagbasen Vannmiljø for å bidra til 
økt informasjon om miljøtilstanden i resipienten. Et godt kunnskapsgrunnlag er viktig for 
videre arbeid med vannforvaltning og oppfølging av vannforskriften. Fylkesmannen kan ved 
behov bidra til å opprette nye lokaliteter i Vannmiljø for de aktuelle prøvepunktene. 
 
Laboratorium som benyttes kan legge analyseresultatene direkte inn i skjema som deretter 
importeres til Vannmiljø. Importskjemaet som skal benyttes til innlegging av data, kan lastes 
ned fra Vannmiljø. 
 
 
Avvik 2 
Miljørisikovurdering har mangler  
 
Avvik fra:  
Tillatelsen punkt 3 Miljørisikovurdering og beredskapsmessige tiltak mot utslipp. 
Tillatelsen punkt 7.4 Internkontroll. 
Forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(Internkontrollforskriften) § 5 punkt 6 og 8. 
 
Kommentarer: 
Tillatelsen krever at det skal utarbeides en miljørisikovurdering for å kartlegge farer og 
problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak 
for å redusere risikoforholdene. På bakgrunn av miljørisikoanalysen skal det utarbeides en 
handlingsplan med tiltak som reduserer risikoforholdene med fastsatte frister for 
gjennomføring, samt hvem som er ansvarlig for å gjennomføre risikoreduserende tiltak. 
Dette skal være en del av virksomhetens internkontroll og skal revideres jevnlig for å sikre at 
internkontrollen, herunder miljørisikovurdering og handlingsplan, fungerer som forutsatt. 

https://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
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Miljørisikovurderingen var fra 2014, og det ble opplyst på tilsynet at det arbeidet for å 
revidere denne i løpet av 2019.  Miljørisikovurdering skal være et levende dokument som 
skal revideres jevnlig. Virksomheten skal ha skriftlige rutiner for å oppdatere 
miljørisikovurderingen. 
 
Nordre Follo renseanlegg IKS kunne ikke dokumentere en handlingsplan for 
risikoreduserende tiltak. Det ble oppgitt på tilsynet at det i dag brukes en investeringsplan, 
og at de mindre investeringene og utbedringene håndteres utenom en plan.
 
Miljørisikovurderingen kan forbedres ved at alle risikomomenter belyses. Det kan være 
hensiktsmessig å ta med overholdelse av tillatelse og overvann som risiko.  Alle 
risikoreduserende tiltak, også de tiltak som er utført, kan synliggjøres i 
miljørisikovurderingen. 
 
 
Avvik 3 
Beredskapsplan mot forurensning mangler 
 
Avvik fra:  
Tillatelsen punkt 3.3 Etablering av beredskap. 
 
Kommentarer: 
En oppdatert beredskapsplan skal foreligge samtidig med miljørisikovurderingen. På 
bakgrunn av farer, hendelseskjeder og konsekvenser som er identifisert skal det etableres en 
oppdatert beredskapsplan mot forurensning. Beredskapsplanen skal være skriftlig og skal 
kontinuerlig evalueres.   
 
Virksomheten kunne ikke under tilsynet vise til en dokumentert beredskapsplan mot 
forurensning for mellomlagringsplassen for avløpsslam på Nordre Follo renseanlegg. 
 
 
Avvik 4 
Avvikshåndteringen har mangler  
 
Avvik fra:  
Tillatelsen punkt 7.4 Internkontroll. 
Forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(Internkontrollforskriften) § 5 punkt 7. 
 
Kommentarer: 
Interkontroll innebærer at virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og 
forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets-
lovgivningen. 
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Nordre Follo renseanlegg IKS har et avvikssystem, men mangler i dag definisjon av hva et 
avvik er. Hendelser som for eksempel feilanalyser hos eksternt laboratorium blir ikke fanget 
opp i dagens avvikshåndtering. 
 
Det mangler en oversikt over avvik med frister og tiltak for oppfølging på alle avvikene. 
 
Skriftlig rutine for avvikshåndtering var mangelfull. 
 
 
 
7. Anmerkninger 
Det ble ikke gitt anmerkninger under inspeksjonen. 
 
 
 
 
8. Dokumentunderlag 
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var: 
 

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

 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 
 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften) 
 Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen 

 
 
9. Informasjon til virksomheten 
Brosjyrer/infoark utdelt: 

 Gebyr ved kontroll (M-297)  
 


