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Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Hole avløpsanlegg  
Kontrollnummer: 2021.097.I.SFOV  
 
Kontaktpersoner ved inspeksjonen: 
Fra virksomheten: 
Roger Sørslett  
 
Andre deltagere fra virksomheten:  
Torger Ødegård 
Åge Andre Sandum 
Richard Samuelsen 
Roar Frydenberg 
Arne Lehne 
Eivind Bjerke  

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

Resultater fra inspeksjonen 
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Hole avløpsanlegg den 
02.09.2021. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske 
feil innen to uker etter at rapporten er mottatt. 
 
Statsforvalteren i Oslo og Viken avdekket ingen avvik og ga 1 anmerkning under 
inspeksjonen.   
 
Avvik: 
Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.  
 
Anmerkninger: 
Kommunen kan forbedre sine rutiner for avviksregistrering 
 
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):

Moss / Oslo / 
Drammen

2021/20902

Dato: Deres ref.:

14.oktober 2021 Roger Sørslett
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Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift 
 
14.oktober 2021 Anette Strømme Hilde Sundt Skålevåg 
dato kontrollør  seksjonssjef 
 Statsforvalteren i Oslo og Viken 
 
 
Kopi av rapporten sendes til: 

 Hole kommune 
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten 
 
Ansvarlig enhet 
Navn: HOLE KOMMUNE TEKNISK DRIFT  

Organisasjonsnr.: 974639653  Eies av:   

Bransjenr. (NACE-kode): 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og 
arbeidsmarked  
 
Kontrollert enhet 
Navn:   Hole avløpsanlegg Anleggsnr.:  3038.0006.01 

Kommune: Hole  Fylke: Viken  

Anleggsaktivitet: Avløpsnett og -rensing   

Tillatelse gitt: 26. februar 2002  Sist endret: 2. mai 2013  
 

2. Bakgrunn for inspeksjonen 
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold 
av forurensningsloven overholdes.  Inspeksjonen inngår i Miljødirektoratets nasjonale 
tilsynsaksjon for kommunale avløpsanlegg. 
 
Mål for aksjonen er ansvarliggjøring av kommuneledelsen, da det er viktig at de som skal ta 
beslutninger i kommunen om for eksempel etablering av nye boligområder eller 
næringsområder, har kunnskap om rensekapasiteten og kravene i tillatelser og forskrifter for 
avløpssektoren. 
Tilsynsaksjonen skal også kontrollere at kommunene tar sitt ansvar for at hele det samlede 
avløpssystemet er innrettet i tråd med regelverk og gjeldende tillatelser, og at det er 
etablert rutiner som sikrer at kravene overholdes over tid. Kommunene skal ikke legge opp 
til økte utslipp av kommunalt avløpsvann uten at rensekapasiteten økes tilsvarende. 
 
Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48. 
 
Inspeksjonstema

 Overordnet styring og planlegging 
 Kunnskap om regelverk og 

myndighetskrav 
 Kommuneledelsens forståelse av 

mål og krav og hvordan de sikrer 
seg at de har god nok oversikt over 

kommunens utslipp og påvirkning 
på miljøet 

 Oversikt over tilstanden til 
avløpssystemet og resipienter 

 Tilstrekkelig rensekapasitet hvis 
avløpsmengden planlegges økt    

 
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. 
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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.  

3. Oppfølging etter inspeksjonen 
Statsforvalteren avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser 
derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet. 

  
 
4. Vedtak om gebyr 
Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 1. juli 2021. 
Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren 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. 
 
På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Hole kommune bli ilagt et gebyr på kr 
33 800,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 1 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 innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i 
forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til 
Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Oslo og Viken. Statsforvalteren 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 Statsforvalteren 
i Oslo og Viken (jf. offentleglova).  
 
 
6. Avvik  
Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.  
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7. Anmerkninger 
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen: 
 
Anmerkning 1 
Kommunen kan forbedre sine rutiner for avviksregistrering 
 
Kommentarer: 
Hole kommune har flere systemer som kommunen ved teknisk drift fører avvik i. Det ble 
oppgitt under tilsynet at noen typer avvik føres i felles avvikssystem for hele kommunen, 
mens hendelser og avvik på overløp fra pumpestasjoner samt renseprosesser og prøvetaking 
ved avløpsrenseanlegget føres i et eget system som sendes driftsassistansen Rambøll. 
Teknisk drift opplyser om at de har valgt å dele det opp slik på grunn av akkreditert 
prøvetaking.  
 
Kommunen kan systematisere rutinene for avviksføring bedre, for eksempel hvilken type 
avvik som skal føres hvor. Og hva som er definert som et avvik og hva som er en hendelse i 
forhold til ytre miljø. 
 
 
 
8. Andre forhold 
Hole kommune planlegger for at Sollihøgda renseanlegg (kapittel 13-anlegg) og abonnenter i 
Sollihøgda skal overføres til Bærum kommunes avløpsnett i 2024. Behovet i dag er 250-500 
pe, med mulighet for en fremtidig økning til 2500 pe. Statsforvalteren påpeker at det er 
viktig at dette samordnes med VEAS sin kapasitet. 
 
Det er i dag usikkerhet rundt planene for FRE16: E16 og Ringeriksbanen. Kommunen vet ikke 
om det blir togstasjon på Sundvollen. Hvis det kommer ny jernbanestasjon på Sundvollen så 
vil dette være en driver for betydelig boligvekst. Usikkerheten gir kommunen utfordringer 
med den langsiktige planleggingen med tanke på behov for fornying og økt kapasitet av 
avløpsanlegg. 
 
 
 
9. Dokumentunderlag 
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var: 
 

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

(internkontrollforskriften) 
 Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren 

 
 
 
 


