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Forord 

Myndighetene har satt krav til internkontroll gjeiUlOm forskrift av l januar 1992. Forskriften gjelder for 
små og store bedrifter og offentlig virksomhet Hensikten med forskriften er å sikre at bedriftene og 
etatenes arbeid gjennomføres effektivt samtidig som helse, miljø og sikkerhet ivaretas på en 
tilfredstillenede måte. Denne rapporten Internkontroll avløpsnettet er et resultat av et prosjektarbeid i 
regi av miljøvernavdelingen hos fylkesmannen i Østfold, og internkontrollsystemet blir beskrevet 
gjennom internkontroll for en konkret avløpssone, HafslundsØy i Sarpsborg kommune. Rapporten 
omhander drift. vedlikehold, rapportering, og beredskap. Internkontrollsystem for planlegging, 
anlegssvirlcsomhet, m.m. er ikke behandlet i denne rapporten. 

Prosjektarbeidet har blitt gjennomført med miljøvernavdelingen hos fylkesmannen i Østfold og V AR
avdelingen i Sarpsborg kommune som styringsgruppe. ØS1LANDSKONSULT AS har hatt 
sekretærfunksjonen i prosjektet og stått for det praktiske planarbeidet 

Foreløpig forslag til beskrivelse er behandlet på et seminar for alle kommune i Østfold 2/12-93. 

Rapporten tar hensyn til de 7 generelle krav som er stilt til internkontroll 

• Målsetning 
• Organisasjonsbeskrivelse 
• Oversikt_over relevante lover og forskrifter 
• Prosedyrer 
• Avvik og korigerende tiltak 
• Dokumentasjon og vedlikehold 
• Internt tilsyn 

Gjennom prosjektarbeidet er det funnet hensiktsmessig å beskrive internkontrollen av avløpsnettet 
gjennom følgende hoveddeler. 

• Beskrivelse av avløpsområdet (Dell) 

• Opplæring, ansvar og myndighet (De/2) 

• Drift (Del3) 

• Vedlikehold (De/4) 

• Beredskap, kontroll, og avvik (De/5) 

• Rapport (De/6) 

• Økonomi (De/7) 

• Tegninger og tekniske data (De/8) 

Denne rapporten viser en måte kommunen kan tilfredstille internkontrollforskriften på. Dersom 
kommunen ønsker å legge internkontrollen opp på annen måte vil dette være fritt opp til den enkelte 
kommune. Krav til rapportering m.m. som nevnes her må imidlertid tilfredstilles. 

Moss, 18.01.94 
. ...._~ . 

-:-:-;"::_j _ _. - i ( - J - • i 
J. • i(. ' -

H. Mikarlsen 
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Fylkesmannen i Østfold 
~jøvernavdelingen 

Internkontroll - Avløpsnett 
Eksempel Hafslundsøy 

O.nr.173.042 

Generelt: 

l. Innholdfortegnelse/Revisjon 

Innholdsfortegnelsen fungerer også som revisjonsliste som viser revisjonsstatus for de enkelte 
kapitler. Ny innholdsfortegnelse sendes med ved hver revisjon, minst en gang pr. år i forbindelse med 
innsending av årsrapport til fylkesmannen. 

Del Tittel Innhold Dato Rev.nr 
l Beskrivelse av avløpsområdet Generell del 18.1.94 02 

2 Opplæring, ansvar og Mål, Lover, Forskrifter, 18.1.94 02 
myndighet Administrasjon 

3 Drift Beskriver rutiner og prosedyrer for drift 18.1.94 02 

4 Vedlikehold Beskriver rutiner og prosedyrer for 18.1.94 02 
vedlikehold 

5 Beredskap,kontroll, og avvik Hva, hvordan, Når 18.1.94 02 

6 Rapport Beskriver rutiner og rapportering 18.1.94 02 

7 Økonomi Beskriver behov for n;/cketa/1 og 18.1.94 02 
konto p/an 

8 Tegninger og tekniske data Detaljerte tegninger og tekniske data om 18.1.94 02 
pumpestasjoner OR overløp 

2. Oppbyggning av internkontrollsystemet 

Derme rapporten er eksempel på hva et internkontrollsystem for avløpsnettet bØr omfatte. På 
neste side er det vist forslag til oppbygningen av et internkontrollsystem for teknisk sektor. 
Sammenlignes dette dokumentet med den overordnede organisering (som vist på neste side) vil en 
se at deler av administrativ håndbok, aktivitetsbok, prosedyrer{mstrukser, og dokumentasjon er 
samlet i samme penn. Det enkelte kommune må selv vurdere oppbygningen av sitt 
internkontrollsystem. Imidlertid er viktig at den overordnede delen tar hensyn til alle sektor i 
kommunen. 
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Fylkesmannen i Østfold 
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O.nr.173.042 

Dell: Beskrivelse av avløpsområdet 

INNHOLD 

l. A vløpsområdet 

2. Funksjonsbeskrivelse og dimensjoneringsdata 

Fylkøsmannen i Østlold, lntemkontrollavløpsnett 
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l. A vløpsområdet 

Planen omfatter avløpsnettet på Hafslundsøy i Sarpsborg kommune. Det meste av øya består av 
villabebyggelse, og en liten andel industri. I tillegg til dette finnes det servicevirksomheter som 
butikk, bensinstasjon og skole innen avløpsområdet. Totalt er det tilknyttet 2 590 pe 
(hydrauliske) til offentlige avløpsnett. Avløpsnettet på Hafslundsøy tilføres også avløpsvann fra 
Varteig ( 240 hydrauliske pe) via en pumpeledning fra pumpestasjon Hasle til pumpestasjon 
2219 Stjerneveien. Kartskisse over avløpsområdet er vist i del 8, tegninger. På kartskissen er 
viktige hovedstrenger vist med uthevet strek. 

2 Funksjonsbeskrivelse og dimensjoneringsdata 

Totalt er det sirica 132 km fellesledning, 5.4 km separatledning og 2 km pumpeledning innen 
avløpsområdet. Fellesledningene er lagt i perioden 1900-1970. Fra slutten av 60-tallet har man 
i hovedsak anlagt separatsystem. Totalt er det 8 overløp og l O pumpestasjoner innen 
avløpsområdet. I tabell l er det vist sonevis pe-tilknytning og avløpssystem/ledningslengder for 
avløpsområdet 

Tabell l Sonedata 

Sone Benevnelse Areal 
ha 

20 StjemeYeien. 

21 Jupit91Vn. 

22 Tellusvn. 

23 Nesdalen 

24 Svingen 

25 Slqeggeby 

26 Hukølund 

27 0sthøløn 

28 · Rødsøyveien 

29 Framvn. 

Sum Hafslundsøy 

l) Inkluderer ca. 5 pe fra Industri 
2) Inkluderer ca. 40 pe fra Industri 

Fylkesmannen i Østfold, lntemkontroU avløpsnett 

Internkontroll avløpsnett Hafslundsøy 

Tilknytning (pe) 

340 

4551) 

70 

390 

240 

610~) 

265 

142 

66 

57 

2635 

L.edningslengde Andel PumpestasjonJOverløp innen 
(ml 

2750 

2250 

400 

3000 

1100 

3600 

3750 

1200 

350 

200 

18600 

seøaralsvstem sonen 
64% Pst 2219 Stjemevn. 

CM StjemiMiiøn 
73% Pst. 218 Jupitervn. 

CM. Appoloyen. 
100% Pst. 217Tellusvn. 

25% Pst. 2216 Nasdalen 
CM. Nasdalen 

o Pst. 215 Svingen 
Oil. Svinaen 

o Pst. 214 Skjeggeby 
Oil. Ski8!111ebV 

23% Pst. 2210 Huken 
Oil. Hukelund 

o Pst. 213 Østhøløn 
Oil. Østhøløn 

o Pst. 212 Rødsøyveien nord 

o Pst. 211 Rødsøyvn sør 
Oil. Rødsøyvn. 

29% 

Eksempel Hafslundsøy, Revisjon nr 02, Da!o 18.01.94 
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I tabell2 er det gitt en samlet oversikt over pumpestasjonene innen avløpsområdet. 

Tabell2 Pum~ as ioner 
Pumpe&tasjon 
Nr. 
KP2219 
KP 218 
KP217 
KP 2216 
KP 215 
KP 214 
KP 213 
KP 212 
KP 211 
KP 2210 

l) V: 
T: 
Pr: 
Pl: 

Navn 

Stjei'I'IIM!ien 
JupitøMiien 
Tellumlien 
Nesdalen 
SVin øen 
Skieaaebv 
Østhølen 
Rødsøvveien N 
Rødsø__noeien s 
Huken 

V åtoppstilt 
Tørroppstilt 
Prefabrikert 
Plassbygd 

Tlltwrer Type 1) 
sone 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
'ET 
28 
29 
26 

Tabell 3 beskriver de enkelte overløp. 

T bell3 Ov rl a e ØP 
Navn Tilhører Tilknytning (pe) 

sone 
Stiø11'18V8ien v/ ø.st.2219 20 120 
Appoloveien 21 100 
i skoa mot sør 
Nesdalenv/ 23 390 

l ø.st. 2216 
SVingen v/ 24 240 

l P.St. 215 
Skjeggeby V/ 25 600 

l P.SI. 214 
Hukelund v/ 26 '00 

l P.SI. 2210 
Østhølenv/ 'ET 140 

l ø.st. 213 
Rødsøyveien VI 29 120 

l P.St. 211 

Ot'81Våking Sum(pe) 

EDB-basert 5æ 
EDB-basert 455 
EDB-basert 70 
EDB-basert 1495 
EDB-basert 240 
EDB-basert 610 
EDB-basert 755 
EDB-basert 66 
EDB-basert 123 
EDB-basert 2875 

0..8111 p61ype strupeanorcln. 

SentraiOYetll_p hvirvelkammer 
SideoYerlø p strupeledning 

SentraiOYeriøp hvirvelkammer 

SentraiOYøriø p hvirvelkammer 

Sentr:lkweriøp hvirvelkammør 

Alippi 

Alippi 

Alippi 

Anm: Sanunenfallende data med årsrapport til fylkesmannen overføres fra gjeldende årsrapport 
ved revisjon. 
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Fylkesmannen i Østfold 
~jøvernavdelingen 

Internkontroll avløpsnettet 
Eksempel Hafslundsøya 

O.nr.173.042 

Del 2: Ansvar og myndighet 

INNHOLD 

l. Målsetting 
1.1 Målområder 

2. Krav i offentlige lover, forskrifter og tillatelser 

3. Organisatoriske forhold 

4. Opplæring 

5. Bruk av innleid utstyr og personell 

6. Internt tilsyn/ Systemrevisjon 

SIDE 

l 
l 

3 

5 

6 

6 

6 

Bilag: - Organisasjonsplan for teknisk sektor, Sarpsborg kommune 
-Organisasjonsplan for V AR-avdelingen, teknisk sektor~ Sarpsborg kommune 
- Stillingsinstrukser 
- Krav, forskrifter og lovsamling 
- Rapportutskrift fra INDSYS 
- Distribusjon og makuleringsliste - revisjon 
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l. Målsetting 

Internkontrollsystemet er ment er som et av kommunens virkemidler for å sikre en stabil drift 
av avløpsanleggene og sikre tilfredstillende forhold vedrørende helse, miljø og sikkerhet. 
Planen er også ment å være en del av kommunens kvalitetssikring. 

Planen skal være et hjelpemiddel for kommunen og de ansatte i planlegging, drift og kontroll 
av avløpsanleggene. Planen er også ment å sikre sammarbeid, komunikasjon og organistoriske 
forhold innen etaten og skal derfor benyttes i den daglige driften av anleggene. På denne måten 
vil planen også bidra til å nå etatens målsetninger. 

For å sikre at de krav som stilles til kommunen i lover, forskrifter, avtaler, og egen målsetning 
tilfredstilles er det nØdvendig med et styring/kontrollsystem (Internkontroll). Interkontroll skal 
ved forhåndsplanlegging og oppfølging sikre at de angitte krav etterleves. 

Etatens overordende målseting for avløpssystemet kan uttrykkes som fØlger: 

Ayløvssystemet skal tilfredstille interne o~ eksterne krav til funlcy,ion. standard. helse. miljø o~ 
si/ckerhet o~ ikke ~i utsli]lp som er i konflikt med brukerinteresser i resipientene. 

1.1 Målområder 

For å oppfyle den overordnede målsetning, er det praktisk å definere Målområder som hver for 
seg krever ulike former for tiltak, og ulike typer undersøkelser og analyser. Disse er her 
foreslått som følger: 

l. Kloakkutslipp i resipientene 
2. Overvann/grunnvann som fører frem til renseanlegget 
3. Driftsproblemer 
4. Publikum og næringsliv 
5. Transportsystemets forfall 
6. Arbeidsmiljø og sikkerhet 

Målområdene er generelle og endrer seg nonnalt ikke over tid 

Delmål 

Under det enkelte målområde, må det fonnuleres delmål. Delmålene vil holdes uendrede i en 
periode, men vil endres i takt med ny teknologi, øket kunnskapsnivå om transportsystemet og 
endrede holdninger i samfunnet. 

Følgende Delmål er f<;>rmulert: 

Fylkesmannen i Østlold, lntemkontroU avløpsnett Eksempel Hafslundsøy, Revisjon nr 02, Dalo 18.o1 .94 
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Vedr. Målområde 1: Kloakkutslipp i resipientene 

l. Det tillates under nonna! drift, ikke utslipp av kloakkvann til lokale vann og bekker eller til 
grunnvannsmagasinet. dvs. O utslipp til lokale resipienter. 

2. Utslipp til Glomma skal totalt være mindre ennn 3 % av den totale spillvannsproduksjon 
3. Ingen overløp skal slippe ut mer enn 8% av spillvannsproduksjonen i eget nedslagsfelt. 

Vedr. Målområde 2: Overvann/grunnvann til renseanlegg. 

l. Ingen bekker som fører vann størstedelen av året tillates å være koblet inn på avløpssystemet 
som fører frem til renseanlegg, dvs. SIA. Kun flombekker kan vurderes å være tilkoblet 

2. I områder hvor fellessystemet opprettholdes, skal det legges vekt på lokal 
overvannsdisponering. 

3. I separatsystemet skal innlekking ikke være større enn 0.2 Vs.km 

Vedr Målområde 3: Driftsproblemer 

l. Ingen pumpestasjoner skal ha sammenhengende driftsstans i mer enn 4 timer. 
2. Ingen overløp skal ha tette utløp lenger enn l uke pr. år 
3. Ingen ledninger skal spyles oftere enn l g pr. mnd. 
4. Ingen ledninger skal overbelastes hydraulisk mer enn at vannspeilet i kummene stiger 

høyere enn til 0.5 m under marknivå 

Vedr Målområde 4: Publikum og næringsliv. 

l. Sjenerende lukt skal ikke forekomme fra det offentlige nett 
2. Oversvømmelser av privat eiendom skal ikke forekomme uten ved regn som opptrer 

sjeldnere enn hvert 10 år. 
3. Oversvømmelser som følge av tilstopping på det offentlige skal ikke forekomme. 
4. Avløpsystemet skal være tilgjenglig minst 99% av året, og sammenhengende avbrudd for 

den enkelte abonnent i tiden 0600 - 2400 skal ikke være lenger enn 8 timer. 
5. Standard på den private del av transportsystemet skal tilfredstille sanitærreglementet og de 

konsesjonskrav som er fremmet. 
6. Avløpsvannets mengde og sammensetning fra private anlegg skal overholde 

utslippstilatelsen. Kloakkavgift beregnes ut fra kloakkvannets type og mengde. 

Vedr. Målområde 5: Transportsystemet standard 

l. Transportsystemets standard skal være slik at det oppfyller de formulerte funksjonskrav: 
Kapasitet, Styrke, Tetthet, Selvrensning, Resistens. 

2. Det skal ikke oppstå ulemper for omgivelsene som følge av nedsatt standard på 
transportsystemet. 

3. Anleggsdeler med unormalt høye driftsutgifter skal vurderes fornyet gjennom 
tekniske/økonomiske anlyser. 

Vedr. Målområde 6: Arbeidsmiljø og sikkerhet 

l. De bestemmelser som er fastsatt gjennom lov om arbeidervern og arbeidsmiljø, 
bestemmelser fra arbeidstilsynet og vernetjenesten skal tilfredsstilles. 

2. Alle ansatte skal ha de nØdvendige kvalifikasjoner, avpasset den enkeltes funksjon for å 
kunne etterleve de krav som er satt. 

Fylkesmannen i Østfold, Internkontroll avløpsnett Eksempel Hafslundsøy, Revisjon nr 02, Dato 18.01 .94 
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2. Krav i offentlige lover, forskrifter og tillatelser 

Det finnes flere lover ,forskrifter og tillatelser som har betydning for forvaltningen. Nedenfor er 
det gitt en oversikt over de viktigste lover, forskrifter og tillatelser som benyttes i forvaltningen 
av avløpssystemet De såkalte formelle lover er bestemmelser vedtatt av Stortinget Lovene 
inneholder ofte en fullmakt til de styrende myndigheter (egentlig kongen) om at det kan 
utarbeides nærmere bestemmelser (forskrifter) for å supplere eller utfylle de fonnene lovene. 

Dokumentene finnes samlet i lov- og forskriftspenn. (I dette eksempel dokument som bilag) 

Lover: 

• Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø med tilhørende forskrifter 
• Lov om vern mot forurensninger og avfall med tilhørende forskrifter 
• Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og elektrisk utstyr med tilhørende forskrifter 
• Plan og bygningsloven med tilhørende forskrifter 
• Produktloven 

Lov om arbeidervern Oi art>eidsmiljø. av 4 februar 1977 <Arbeidsmiljøloven) 

Lovens målsettning er å sikre et arbeidsmiljø som gir arbeidstakerne full trygghet mot fysiske 
og psykiske skadevirkninger og med en verneteknisk, yrlceshygienisk og velferdsmessig 
standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet. 
Den skal også sikre trygge tilsetningsfomold og en meningsfylt arbeidssituasjon for den enkelte 
arbeidstaker, og gi grunnlag for at virksomhetene selv kan løse sine arbeidsmiljøproblemer i 
samarbeid med arbeidslivets organisasjoner og med kontroll og veiledning fra offentlig 
myndighet. Loven stiller blant annet krav til arbeidstid, Arbeidstilsynet, Verneombud, 
arbeidsmiljØutvalg, registrering og melding av arbeidsulykke og yrlcessykdom, m.m. 

Lov om vem mot forureosninier Oi avfall. av 13 mars 1281 (forurensninisloyen) 

Lovens fonnål er å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende 
forurensning, samt å fremme en bedre behandling av avfall. Loven skal sikre en forsvarlig 
miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskader, går utover trivsel eller 
skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse. Forurensningsloven krever blant annet 
gjennom§ 11 særskilt tillatelse til forurensende tiltak (utslippstillatelse). 

Lov om tilsyn med elektrisk anleii og elektrisk utstyr 

Loven omfatter alle elektriske anlegg (unntak radio-telegrafi og radio telefoni) Loven med 
tilhørende forskrifter regulerer hvordan elektriske anlegg skal utføres, vedlikeholdes og drives. 
Det settes også krav til offentlig tilsyn med elektriske anlegg. 

Plan og bygningsloven 04 Juni 1985) 

Planlegging etter loven skal legge til rette for samordning av statlig, fylkeskommunal og 
kommunal virksomhet og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser og om 
utbygging. Gjennom planlegging og ved særskilte krav til det enkelte byggetiltak skal loven 
legge til rette for at arealbruk og bebyggelse blir til størst mulig gavn for den enkelte og 
samfunnet. 
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Forskrifter 

• Internkontrollforskriften 
• Forskrifter med hjemmel i arbeidsmiljØloven 
• Forskrifter med hjemmel i forurensningsloven 
• Forskrifter med hjemmel i lov om tilsyn med elektriske anlegg 

Internkontroll forskrifter. 22 mars 1991 

Forskriften angir at ansvarshavende for virksomheten plikter å sørge for systematisk oppfØlging 
av gjeldende krav fastsatt i blant annet arbeidsmiljøloven og forurensningsloven. Formålet med 
forskriften er å fremme arbeidsmiljø og sikkerhet,veme mot helse og miljøskader fra produkter, 
og vern av ytre miljØ mot forurensning og bedre behandling av avfall. Forskriften understreker 
ledelsens særlige ansvar, men forutsetter bred medvirkning fra alle i virksomheten. Det er også 
utarbeidet veiledning til forskriftene. 

Forskrifter med Wemmel i forurensnim~sloven 

Det finnes flere forskrifter som er fastsatt med hjemmel i forurensningsloven, for eksempel: 

• Varsling av utslipp av olje,mv 
• Meldepikt etter forurensnilgsloven 
• Saksbeh. etter forurensilgsloven 
• Krav. til personell- leålingsanlegg 

m.m. 

Forskrifter med hjemmel i albeidsmiljøloyen 

Det finnes flere forskrifter som er fastsatt med hjemmel i arbeidsmiljøloven, for eksempel: 

• Bedriftshelsetjeneste 
• Personlig verneutstyr 
• Verneombud og arbeidsmiijøutvalg 
• Avløpsanlegg 
• Dyklång 
• Løfteinnretninger 

m.m 

Forskrifter med hjemmel i lov om tilsyn med elektriske anleig 

Det finnes flere forskrifter som er fastsatt med hjemmel i lov om tilsyn med elektriske anlegg 
og elektrisk utstyr for eksempel: 

• Forskrifter om elektriske bygginstallasjoner m.m 
• Elektriske anlegg ·sikkerhet ved arbeid llavspenningsanlegg 
• Faglig utdanning for etektrofolk 

m.m 
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Tillatelser: 

• Utslippstillatelse 
• Krav til avløpsanleggene (del av utslippstilatelse) 
• Utslippstillatelser for tilknyttet industti{mstitusjoner 

Utsliwstillatelse 

I medhold av forurensningslovens § 16 har fylkesmannen gitt tillatelse for utslipp. 
I tillatelsen er det blant annet stilt krav om tiltak med tidsfrister, rensekrav, tilknytning, 
tilfØring, utslipp, resipientundersøkelse, klagerett mm. 

Fylkesmannens krav til ayløpsanle~wme av l. Januar 1993 

Genrelt vedlegg til utslippstillatelsen som inneholder de krav fylkesmannen i Østfold i 
medhold av § 22 i forurensningsloven stiller til avløpsanleggene. Vedlegget stiller en rekke krav 
til tilknytning, drift, tilsyn, kontroll, beredskap, rensekrav ,egenkontroll, resipientkontroll, m.m. 

Utsliwstillatelser for tilknyttet indusrilinstitusjoner 

Virksomheter med spesielle utslippstilatelser for påslipp utover kommunalt avløp er registrert i 
INDSYS. Utskrift fra INDSYS finnes i vedlegg. 

Arbeidsavtaler: 

Sentrale og lokale arbeidsavtaler 

3. Organisatoriske forhold 

På tegning 173.042.01 og 173.042.02 er organisasjonskart for henholdsvis teknisk sektor og 
V AR-avdelingen i Sarpsborg kommune vist. 

V AR-avdelingen er del i tre faggrupper bestående av Vannbehandling, Transportsystem, og 
Renovasjon. Dette internkontroll dokumentet er utarbeidet for faggruppen Transportsystem og 
gjelder drift, vedlikehold og beredskap ved eksisterende avløpsnett. 

Ansvar og myndighet for de ulike stillinger fremkommer av vedlagt stillingsinstrukser. (l denne 
eksempel utgave er kup stillingsinstruks for avd.sjef V AR-avdelingen vist.) 

Vernetjenesten 

Arbeidsmiljøutvalget skal være et besluttende og rådgivende samarbeidsorgan. Det skal også 
fungere som høringsorgan for saker vedrørende helse, miljØ og sikkerhet i virksomheten. 

Verneombudet er arbeidstakers representant i helse, miljø, og sikkerhetsspørsmål. 
Verneombudet skal således ivareta de ansattes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. 
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4. Opplæring 

For å nå de mål som er fastsatt må de ansattes kunnskap kontinuerlig suppleres og fornyes. 
Feilvurderinger kan gi store konsekvenser som f.eks. forurensende utslipp, brann eller skader på 
medarbeidere. Utvelgelse av kurs som personellet skal delta på gjøres ut fra: 

- Spesielle behov 
- Kursoversikt for kommunal opplæring 
- Innbydelse til kurs, seminarer, o.l. 

Avdelingslederen er ansvarlig for å holde seg a jour med hva som tilbys i markedet. og skal 
vurdere utdannings/opplæringsbehov for de ansatte innen V AR-avdelingen. 

Medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og verneombud skal ha nØdvendig opplæring i 
arbeidsmiljøspørsmål. Opplæringen skal skje innen 1/2 år etter vervovertakselse. 

Nyansatte og vikarer har behov for en orientering om hvordan ting fungerer rent formelt ved 
V AR-avdelingen. De må orienteres og det må redgjøres for de interne rutiner, samt HMS
(Helse, miljø og sikkerhet) arbeidet i bedriften. Den praktiske opplæringen gjøres ved at den 
nyansatte følger øvrig ansatt i en periode. 

5. Bruk av innleid utstyr og personell 

Ved bruk av personell eller utstyr som ikke tilhører Sarpsborg kommune, er det saksbehandlers 
ansvar og sørge for at arbeidet blir utført i henhold til gjeldende bestemmelser og forskrifter. 
Blant annet skal det kontrolleres at utleier har et kontrollsystem som sørger for å oppfylle de 
gjeldende krav til serfikater, sertifisering, og vernetiltak. 

Entreprenører/leverandører skal også oppnevne en ansvarlig person for å ivareta sin parts 
interesser og plikter. 

Før arbeidet settes igang skal saksbehandler gjennomdrøfte de verneregler, forskrifter, 
sertifiseringer og aktuelle rutiner med entreprenøren/utleier. 

Den utførte kontrollen skal dokumenteres av saksbehandleren. 

Tilleggskommentar: 

Internkontrollforskriften er relativ ny, og det foreligger derfor få erfaringer/domssluttninger om 
ansvar ved innleid utstyr og personell. Den angitte kontroll/oppfølging skulle være dekkende. 

6. Internt tilsyn/ systemrevisjon 

I følge § 12 i internkontroll forskriften skal den som er ansvarlig for virksomheten føre tilsyn 
med internkontrollsystemet (Systemansvarlig). I Sarpsborg kommune, V AR-avdelingen er dette 
avd.sjef-V AR Kjell Johnsen. 

Tilsynet skal foregå i samarbeid med representanter for de ansatte. Systemansvarlig skal 
kontrollere hvorvidt det dokumenterte systemet fungerer. Dersom det skjer avvik fra delmålene 
angitt i punkt l skal tilsynet foreta analyse av aviket for å finne årsak og for å unngå gjentakelse 
gjennom konigerende tiltak. 
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Det interne tilsynet skal sørge for at det foretas minst en årlig revisjon av 
internkontrollsystemet, og utsendelse av ny revisjonsliste (innholdsfortegnelse) og alle reviderte 
dokumenter. Det skal klart fremkomme av alle dokumenter revisjonsnummer for siste revisjon 
og dato for revisjonsarbeidet Den årlige revisjonen bør fortriiUlSvis foretas samtidig med 
iiUlSending av årsrapport til Fylkesmannen, og kopi av innsendt årsrapport skal distribueres for 
iiUlSetting i del 6 Rapportering i dette dokument. 
Dersom det interne tilsynet finner det hensiktsmessig kan revisjoner foretas oftere. 

Umiddelbart etter utsendelse av reviderte papirer skal det sendes attestasjonslister for 
makulering og distribusjon. Listene skal returneres systemansvarlig for arldvering.(se vedlegg 
for lister) 

---------------- --------------------------
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Bilag: Organisasjonsplan for teknisk sektor, Sarpsborg kommune 
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.l. 

STILLINGSB ESKRIVELS E 

NAVN: KJELL JOHNSEN 

STILLING: ETAT/Avo: 

Avdelingssjef V.A.R.-avdelingen. 

NÆRMESTE OVERORDNEDE: 

Teknisk sjef Hermod Ludvigsen 

1.0. FORMÅLET MED STILLINGEN: 

L l Lede avdelingen slik at den kan oppfylle de opFgaver som følger 
lowerk, politiske vedtak og kommunale bestemmelser. 

L 2. I samarbeid med teknisk sjef og øvrige avdelingsledere utvikle 
overordnede mål og strategier for teknisk sektor. 

L3. Fremme en brukervennlig og effektiv avdeling ved å sikre at: 
,. 

* Avdelingens arbeid bidrar til å realisere delmålene i kommunens 
aktivitet, slik de er definert for teknisk sektor. 

* Avdelingens ansatte gis utviklingsmuligheter i samsvar med 
sektorens behov, egne ønsker og anlegg. 

* Avdelingens aktivitet er samstemt med øvrige avdelinger, og at 
det til enhver tid er tilstrekkelig personell og utstyr. 

* Nye arbeidsmåter og nytt utstyr tas i bruk der det bedrer 
produktiviteten og hever avdelingens kompetansenivå. 

2.0. STILLINGENS VIKTIGSTE OPPGAVER: 

2.L Lede avdelingens aktiviteter slik at disse passer inn i ko
ordineringen av teknisk sektor. 

2. 2. Klargjøre avdelingens framtidige oppgaver. 

2.3. Gi informasjon til teknisk sjef slik at hanjhun har best mulig 
beslutningsgrunnlag. 

2.4. utarbeide forslag til mål, strategier, budsjett og handlings
program for teknisk sjef. 

2 . 5. Fremme en servicejløsningsorientert og publikumsvennlig profil 
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ved avdelingen. 

2. 6. Oppfylle krav til saksforberedende arbeid for politiske organer 
offentlige etater, publikum og andre brukere. 

2. 7. Koordinere og lede det daglige arbeid i V .A.R. -avdelingen 
slik at arbeidet fordeles og utføres på en mest mulig effektiv 
måte. 

2.8. Kontrollere at avdelingens virksomhet til enhver tid holdes 
innenfor de budsjettranuner som er gitt. 

2. 9 . Kontrollere at vedtatte mål blir nådd. Gjennomføre evaluering/ 
kvalitetsvurdering av avdelingens virksomhet. 

2.10.Informasjon og veiledning til publikum. 

2.11.Ajourføring og videreutvikling av avdelingens arbeidsrutiner og 
organisering. 

2.12. utarbeide årsrapport for avdelingen. 

2.13.Avholde medarbeidersamtaler med avdelingens ansatte minst en gang 
o pr. ar. 

2.14.Saksbehandling for Teknisk Hovedutvalg og eventuelle underutvalg 
i. h.t. relevant lovverk og i samsvar med delegert myndighet. 

2 . 15.Sørge for at avdelingens forskrifter til enhver tid følger 
gjeldende lovverk. 

2.16.Sørge for nødvendig justeringer av avdelingens gebyrer/avgifter 
og at riktige avgifter blir utfakturert. 

3.0. STILLINGENS AVGJØRELSESMYNDIGHET. 

3 .l. Avdelingssjefen kan avgjøre saker delegert gjennom reglement, og 
avgjøre faglige spørsmål som er i tråd med avdelingens mål og som 
ligger innenfor avdelingens vedtatte budsjett. 

3.2 Avdelingssjefen er delegert myndighet til å innvilge permisjon 
i samsvar med Sarpsborg kommunes permisjonsreglement. 

4.0. KOMPETANSEKRAV FOR STILLINGEN 

4 .l. Re levant utdannelse på universitetsnivå. 
Al tema ti vt; teknisk u~annelse på høyskolenivå 
med bred erfaring fra tilsvarende stilling/fagområde. 

4.2. Erfaring i ledelse og administrasjon. 

4.3. Praksis fra tilsvarende stilling i offentlig virksomhet. 

4.4. Klar muntlig og skriftlig framstillingsevne. 



5.0. STILLINGENS LØNNSPLASSERING. 

5 .l. stillingen lønnes som avdelingssjef, stillingskode 7020. 
Lønn pr.Ol . 11.1992. L.tr. 33. 

5.2. Telefongodtgjørelse. 

6. 0. STILLINGSBESKRIVELSENS GYLDIGHET. ENDRING. 

6.1. stillingsbeskrivelsen trer i kraft ved teknisk sjefs underskrift. 

6.2. Teknisk sjef har myndighet til å endre stillingsbeskrivelsen, men 
som hovedregel skal endringer skje på bakgrunn av medarbeider
samtaler med stillingsinnehaveren. 

7.0. VEDLEGG TIL STILLINGSBESKRIVELSEN. 

7.1. avganisasjonsplan for teknisk sektor. 

7.2 .. Delegasjonsreglement for teknisk sektor. 

Denne stillingsbeskri velse er gj ennongått og utarbeidet sannnen med 
stillingsinnehaver på bakgrunn av medarbeidersamtale 23 .10.1992. 

Dato:24.11.1992. 

ad/kjo 

Underskrift: ••••••• • • • ••• •••• ~ 
Hermod l.lldvigsen 

Teknisk sjef. 



Bilag: Rapportutskrift fm INDSYS. 
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Krav, forskrifter og lovsamling 
Bilag til internkontroll avløpsnett, del 2 

Ytteligere kopier av de angitte dokumenter kan bestilles: 

Forskrifter med hjemmel i arbeidsmiljøloven kan bestilles fra Arbeidstilsynet. 
Forskrifter med hjemmel i forurensningsloven kan bestilles fra SFr 
Særtrykk av aktuelle lover kan kjøpes de i fleste bokhandlere 
Krav fra Fylkesmannen etc kan fåes ved henvendelse til den ansvarlige for det interne tilsynet. 
evnt direkte henvendelse til utgiveren. 

Dokumentene må bestilles av den respektive kommune, og er forutsatt samlet i egen(e) 
penn(er) sammen med lover og forskrifter vedr. andre arbeidsområder innen kommunen. 
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l. EDB-basert driftskontroll 

Følgende driftsrapporter forutsettes skrevet ut automatisk fra det EDB-baserte 
driftskontrollanlegget. 

• Ukerapporter 
• Månedsrapporter 
• Årsrapporter 

Rapportene bØr omfatte driftsdata fra alle pumpestasjoner og målepunkter. 
Forhverpumpestasjon angis følgende data: 

• Tabell/kurver for tilrenning 
• Tabell/kurver for driftstid 
• Tabell/kurver for nødoverløpsdrift 
• Tabell/kurver for strømforbruk 

For hvert målepunkt bØr fØlgende data angis: 

• Tabell/kurver for målt mengde 

Distribusjon og behandling av rapportene er angitt i del 6 Rapportering. 

I driftsinstruksene er det stilt krav om kontroll av driftsanlegget ved en sammenligning av 
anleggets data med manuelle observasjoner. 

A vviksrapporter er behandlet i del4 Beredskap. 

2 Spesielle tilførsler 

Det eksisterer 3 tilførsler til avløpsnettet på Hafslundsøya som kan defineres som spesielle. 

• Tilførsel fra Varteig (Pumpestasjon Hasle) 
• Påslipp fra Gundersen galvaniske NS 
• Påslipp fra Øya bensin og service 

I henhold til fylkesmannens krav til avløpsanleggene er det inngått avtale om påslipp fra 
Gundersen galvaniske NS. 

2.1 Tilførsel fra Varteig 

Tilførselen fra Varteig omfatter ca 240 pe (hydrauliske). Avløpsvannet har sammensetning og 
karakteristikk som kommunalt avløp, men kan til tider bestå av en stor mengde fremmedvann. 
Det er to mindre bilverksteder tilknyttet avløpsnettet. 

2.2 Påslipp fra Gundersen galvaniske A/S (sone 25) 

Tilførsel fra Gundersen galvanisk NS utgjør ..... .... m3 pr år . Tilførselen skjer normalt i 
arbeidstiden mellom kl.07.00 og 15.30. Påslippet består av vann fra .......... .. 

Ytteligere data om industripåslippene fra Gundersen galvaniske NS er registrert i INDSYS. 

Fylkesmannen i Østfold, Internkontroll avløpsnet1 Eksempel Hafslundsøy, Revisjon nr 02, Dato 1 B.o1.94 
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2.3 Påslipp fra Øya bensin og service (sone 25) 

Tllførselen fra Øya bensin og service utgjør ca .......... m3 pr. år. Tilførselen skjer normalt i 
åpningstiden fra omkring .... til ...... Vesentlige deler av påslippet skjer fra vaskeautomat for 
biler. I henhold til forskriftene har bensinstasjonen etablert oljeutskiller. Tømming av 
oljeutskilleren utføres av ........ . .... ganger pr. år, og oljeslumpen leveres til .......... Øya 
bensin og service er selv ansvarlig for at tØmmingen utføres. Påslippet er registrert i INDSYS. 

3 Ledninger og kummer 

For å ha tilsyn med tilstanden i ledningsnettet er det nØdvendig å utføre inspeksjon av kummer 
og ledninger. Alle ledninger og kummer skal inspiseres minst l gang pr 5 år. 
Ledningsstrekninger hvor det erfaringsmessig er driftsproblemer skal inspiseres oftere. Varsel 
om inspeksjon skal utskrives fra FDV- (Forvaltning,drift og vedlikehold)/ledningsregisteret. 
Ved tilsyn og arbeid med ledninger og kummer skal rapportskjema (Bl ) fylles ut. I del5 
(rapport) er det angitt videre distribusjon og behandling av rapportskjemaet. (Se bilag for 
driftsinstruks og rapportskjema) 

4 Pumpestasjoner 

For å sikre tilfredstillende drift av pumpestasjonene og at data fra driftskontrollanlegget er 
korrekt er det nØdvendig med inspeksjon av pumpestasjonen 2 ganger pr mnd. Inspeksjonen 
skal utføres i henhold til driftsinstruksen for pumpestasjonen. (Se bilag for driftsinstruks.) 
Ved alle besøk skal det skrives journal. I del6 rapport er det angitt videre distribusjon og 
behandling av journalen. Beskrivelsen som er angitt er generell, i tillegg har hver stasjon ofte 
sin "personlighet". For enkelte stasjoner vil det derfor være aktuelt å tilpasse driftsinstruksen til 
stasjonen. 

5 Overløp/nødoverløp 

For å sikre en korrekt drift av overløpene (sikre at overløpsinstilling ikke endres og at overløpet 
opprettholder sin fuksjon) og kontrollere de data driftskontrollanlegget produserer, er det 
nØdvendig å foreta manuellt tilsyn og kontroll av overløpene. Inspeksjonen skal utføres i 
henhold til driftsinstruksen og med den frekvens som er nØdvendig ut fra driftserfaringer. (Se 
bilag for driftsinstruks.) (Særlig ved utført driftsarbeid på nettet oppstrøms overløpet er det 
nØdvendig at overløpet kontrolleres.) 

6 Forholdet til vannledningsnettet 

I avløpspumpestasjoner foregår en registrering av vanntrykk. Registrering av lavt vanntrykk kan 
indikere lekkasjer fra vannledningsnettet. l enkelte områder vil vannlekkasjene fører til økt 
infiltrasjon/innlekking til avløpsnettet. 

--------------------------------------------------------------------
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~ SaipSborg kommune/Fyllresmannen i Østfold 
Forvaltningsplan 
Hafslundsøy 

Helse, miljø og sikkerhetsinstruks for Pumpestasjoner, kummer og overløp 

Det skal alltid være minst 2 personer tilstede ved arbeid som utføres i kum eller pumpesump. 

Røyking i umiddelbar nærhet av/i pumpestasjonen/kummen må ikke forekomme 

Pumpesumpen/kummen skal utluftes før nedstigning 

Oksygen, metan-gass og hydrogensulfid skal måles i pumpesumpen/kummen før nedstigning. dersom det skal 
utføres arbeid bØr det taes kontinuerlig registering 

Nedstigning bØr ikke foregå uten sikring til overflaten 

Hjelpemann på overflaten skal være instruert i hvordan en eventuell ulykkessituasjon skal håndteres 

Bekledning skal være tilpasset arbeidsoperasjonene,. Under arbeidsoperasjoner som medfører sprut fra 
avløpsvann, skal det benyttes arbeidstøy av vannfast materiale. Det bØr under en hver omstendighet skiftes før 
pumpestasjon/kum entres. 

Mulighet for personlig ren&iøring etter arbeidet skal være tilgjenglig 

Varmtarbeid som sveising etc. kan kun &jennomføres ved kontinuerlig registrering av metan, oksygen og 
hydrogensulfid. 

NØdvendig sikring/varsling av at det pågår arbeid i kummen må organiseres 

Det må være et minimum av perso~Ug v:!rneutstyr og førstehjelp tilgjenglig 

Gassmåleapparat som registerer oksygen, metangass og hydrogensulfid 

2 masker med friskluftsflasker 

Sikkerhetsline 

Vannfast arbeidstøy med dertil hørende sklisikrede stØvler og evt. hansker 

Beskyttelsesbriller eller skjerm 

Øyespylingsflaske 

Vanlig førstehjelpsutstyr 

Fylkesmannen i Østfold, Internkontroll avløpsnett Eksempel Hafslundsøy, Revisjon nr 02, Dato 18.o1.94 
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Sarpsborg kommune/Fylkesm3IU1en i Østfold 
Forvalmingsplan 
Hafslundsøy 

Driftsinstruks for purnpesta&joner 

Periodisk tilsyn/kontroll av driften 
(Hyppighet bestemt ut fra driftserfaring) 

Handling Beskrivelse 

Følgende data skal noteres for hver pumpe: 
1. Registrering -Gangtid 

- Effektbehov 
- Slrømforbruk 

Det skal foretas spyling av geiderør, pumper 
2. Spyling , sumpvegger og event. nødoverløp slik at 

fettrand og avsetninger fjernes 

Pumpesumpen skal tømmes for 
3. Tøm ing av pumpesump avløpsvann, materialer og avsetninger. 

Tømmingen skal utføres ved å tvangkjøre 
pumpene via manuell bryter. Etter endt 
tvangskjøring skal bryter slås tilbake til 
automatikk stilling 

Nivå vipper, trykkfølere skal kontrolleres og 
4. Rengjøring av nivåmålere om nødvendig rengjøres 

Det skal foretas funksjonsprøving for: 
5. Driftstest - Hver pumpe 

-Startutustning 
• Alarmfuksjon 
-Målere 
-Ventiler 
-Klaffer 
- Kompressor 
- evnt. annet utstyr. 

6. Kontroll av nødoverløp Det skal utføres kontroll av nødoverløp, 
eventuel rensklrenoiøring utføres 

7. Journal Utført arbeid skal noteres i journal sammen 
med tidspunkt og dato. 
Eventuelle bemerkelser og awik skal også 
føres i journalen 

8. 

Merknad 

Dersom det finnes automatspyling 
skal det foretas kontroll av 
spyling/renhold. 

Såfremt det er store avsetninger 
som vises, tømmes sumpen med 
slam suger 

Se instruksjon for måler. 

Pumpeskapasiteten skal kontroJiers 
ved å ta tiden på en start/stopp· 
syklus. 

Fylkesmannen i Østfold, Internkontroll avløpsnett Eksempel Hafslundsøy, Revisjon nr 02, Dato 18.01.94 
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Sarpsborg kommune/Fylkesmarmen i Østfold 
Forvaltningsplan 
Hafslundsøy 

Driftsinstruks for Overløp 

Periodisk tilsyn/kontroll av driften 
(Hyppighet bestemt ut fra driftserfaring) 

Handling Beskrivelse 

1. Kontroll av overløpet Overløpet skal inspiseres og inspeksjonen 
skal journalføres. Driftstilstanden skal 
beskrives og tidspunkt og dato for 
insoeksion skal anois 
Dersom det finnes avsetninger i overløpet 

2. Spyling eller på overvåkingsutstyr skal disse fjernes 
ved spyling og evnt. rensk. 

Dersom det finnes nivåmåler eller annen 
3. Kontroll av nivåmåler overløpsvakt skal denne kontrolleres og 

dersom det er nødvendig rengjøres 

Det skal foretas avlesning av telleverk 
4.Avlesning av telleverk dersom det fortas overvåking av overløpet 

5. Journal Det skal skrives jomal fra den utførte 
inspeksjonen 

Merknad 

Se instruksjon for måler 

Fylkesmannen l Østfold, Internkontroll avløpsnett Eksempel Halslundsøy, Revisjon nr 02, Dato 18.o1.94 
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Sarpsborg kommune/Fylkesmannen i Østfold 
Forvaltningsplan 
Hafslundsøy 

Driftsinstruks for kummer og ledninger 

Periodisk tilsyn/kontroll av driften 
(Hyppighet bestemmes ut fra driftserfaring) 

Handling Beskrivelse Merknad 

Kontrollere at det er stige for nedstiging og 
1. Kontroll av tilgjenglighet/stige at denne er tilfredsstillende festet. 

Dersom fettranden går høyere enn 0.5 
2. Kontroll av høyde på fettrand meter fra terreng skal dette rapporteres 

Dersom det er oksygensvikt i kummen skal 
3. Kontroll av oksygensvikt dette rapporteres 

Dersom avløpsvannet varierer i mengde 
4. Kontroll av avløpsvannet mengde eller sammensetning (Oije,bensin, lukt, skal 
og sammensetning dette rapporteres til ....................... se 

pkt... ... 
Enhetlig rapportering i henhold til 

5. TV-inspeksjon kommunens rettningslinjer .. 

6. Spyling 
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Fylkesmannen i Østfold 
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l EDB-basert driftskontroll 

Det EDB-baserte driftskontrollanlegget er ikke utstyrt med noen FDV -modul (Forvaltning, 
Drift og Vedlikehold). Dette kan bli aktuelt senere. 

2 Spesielle tilførsler 

Det er ikke spesielle tilførsler til avløpsnettet på Hafslundsøy hvor det er nØdvendig med 
vedlikehold. 

Ved Gundersen galvaniske NS og Øya bensin og service er det bedriften selv som har ansvaret 
for tilførselsledningen (stikkledningen) 

Vedlikehold i forbindelse med den spesielle tilførselen fra Varteig blir besørget via 
rutinemessig vedlikehold i pumpestasjon Hasle. 

3 Ledninger og kummer 

Ved alt vedlikeholdsarbeid som utføres på ledningsnettet skal det fylles ut rapportskjemaer. 
(Rapportskjema Bl er angitt i bilag, del 3) 

4 Pumpestasjoner 

For å hindre forfall og redusere stasjonens slitasje skal det utføres periodevis vedlikehold av 
pumpestasjonene. I tillegg til periodisk tilsyn/ettersyn og reparasjoner skal det utføres 
hovedettersyn av pumpestasjonene etter det antall driftstimer som er angitt i driftsinstruksen 
eller minst l gang pr 3 år. Hovedettersynet skal utføres i henhold til instruks for systematisk 
vedlikehold. Reparasjoner skal foretas ut fra et tilstandsstyrt vedlikehold, hvor de angitte 
rutiner danner utgangspunktet for å fastsette tilstanden, reparasjoner utføres når risikoen for 
stans/ sammenbrudd øker. Utvendig vedlikehold i form av maling av stasjonene skal utføres 
hvert 4 år, mens større utvendige vedlikeholdsoppgaver/reparasjoner skal utføres etter behov. 

På følgende stasjoner er det nødvendig med spesielt vedlikehold utover det som er angitt: 

Nr 
Pst. xxxx 

Pstyyyyyy 

Fylkesmannen i ØStfold, Internkontroll avløpsnett 

Navn 
xxxxxxx 

Vedlikehold 

xxxxxxxxx 

Eksempel Hafslundsøy, Revisjon nr 02. Dal o 18.01.94 
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5 Overløp 

For å hindre forfall og redusere den slitasje overløpet utsettes for, skal det utføres hovedettersyn 
av overløpene minst l gang pr. år. 

6 Forholdet til vannledningsnettet 

Det utføres ikke vedlikehold på avløpsnettet med betydning for avløpsnettet. 
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Sarpsborg kommune/Fylkesmannen i Østfold 
Forvaltningsplan 
Hafslundsøy 

Helse, miljø og sikkerhetsinstruks for Pumpestasjoner, kummer og overløp 

Det skal alltid være minst 2 personer tilstede ved arbeid som utføres i kum eller pumpesump. 

Røyking i umiddelbar nærhet av/i pumpestasjonen/kummen må ikke forekomme 

Pumpesumpen/kummen skal utluftes før nedstigning 

Oksygen. metan-gass og hydrogensulfid skal måles i pumpesumpen/kummen før nedstigning. dersom det skal 
utføres arbeid bør det taes kontinuerlig registering 

Nedstigning bør ikke foregå uten sikring til overflaten 

Hjelpemann på overflaten skal være instruert i hvordan en eventuell ulykkessituasjon skal håndteres 

Bekledning skal være tilpasset arbeidsoperasjonene,. Under arbeidsoperasjoner som medfører sprut fra 
avløpsvann, skal det benyttes arbeidstØy av vannfast materiale. Det bør under en hver omstendighet skiftes før 
pumpestasjon/kum entres. 

Mulighet for personlig rengjøring etter arbeidet skal være tilgjenglig 

Varmtarbeid som sveising etc. kan kun gjennomføres ved kontinuerlig registrering av metan, oksygen og 
hydrogensulfid. 

Nødvendig sikring/varsling av at det pågår arbeid i kummen må organiseres 

Det må være et minimum av personlig verneutstyr og førstehjelp tilgjenglig 

Gassmåleapparat som registerer oksygen, metangass og hydrogensulfid 

2 masker med friskluftsflasker 

Sikkerhetsline 

Vannfast arbeidstøy med dertil hørende sklisikrede støvler og evt. hansker 

Beskyttelsesbriller eller skjenn 

Øyespy lingsflaske 

Vanlig førstehjelpsutstyr 

Fylkesmannen i Østfold, Internkontroll avløpsnett Eksempel Hafslundsøy, Revisjon nr 02, Dato 18.01.94 
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l Sarpsborg kommw>e!Fyllresmæmen i Østl'old 
Forvaluringsplan 
Hafslwtdsøy 

Vedlikeholdsinstruks for pumpestasjoner 

S' stematisk vedlikehold av tasioner 

Pla.nr Handling Merlmad 

Ved vedlikeholdsarbeid som medfører utslipp utover 
l. Vanle om utslipp 24 timer slcal dette meldes fylkesmannnen 

(Se del6 Rapportering i dette dokument) 

Pumpene slcal beises opp for kontroll av slitasje og 
2. Oppheising av pumpe vedlikehold 

Inspiseres for slitasje og Jkader. 
3. Kontroll av pumpehjul 

Denom inspeksjon angir a1 dette er 
4. Bytte av pumpd!jul nødvendig. 

S. Kontroll av slilering Det skal utføres kontroll av spalte mellom 
JUilPdljul og slitering. Denom spalten oventiger 
l.S mm skal sliteringen byttes. 

Isolasjonsmotstand mAles (lnstr.bok) 
6. Kontroll av stator 

Kontrolleres. NØdvendig tiltak foretas i henhold til 
7. Kontroll av oliehus instr.bok. 

Motorltabelen skal wilctiges og kontrolleres for 
8. Kontroll av motorlcabel mekanisk beskadigelse og slitasje 

9. Kontroll av dreieretning Før pumpen senkes skal dreierelning kontrolleres 

l O. Ventilere moveres Ventiler moveres for l sikre funksjon 

11. Annen kontroll Vanne, ventilasjon løfteuts!}'r. etc, kontrolleres. 
Gir infonnasjon om tilstand for 

12. Registrering Pumpekapasitet. løfte~ de, effektforbruk. !lllmPC/Iedn. Erpluggkjøring aktuell? 

13. Overvlkinszsutstvr Sjekke kalibrerinsz av szivere osz mAlere 

14. Journal Utførte &Jbeid skal noteres i journal sammen med 
tidspunkt og dato. 
Eventuelle bemerlcelser avvik skal også føres i 
journalen 
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Sarpsborg kommune/Fylkesmannen i Østfold 
Forvaltningsplan 
HafslundsØy 

Vedlikeholdsinstruks for Overløp 
Hovedettersvn av overløp 

PlcLnr Handling 

l.KODlroll av overløpslcant Er det skade pl overløpsbnt/slrumslcjerm, er 
overlØI>skantm rett plassert 

2 Kontroll av nivlmåler Kontroll og kalibrering av nivlmåler 

3. Journal UtfØrte arbeid skal noteres i journal sammen med 
tidspunkt og dalo. 
Eventuelle bemerlcelser avvik skal også fØR:S i 
journalen 

Merlcnad 
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Fylkesmannen i Østfold 
~jøvernavdelingen 

Internkontroll avløpsnett 
Eksempel Hafslundsøy 

O.nr.l73.042 

Del 5: Beredskap, kontroll og avvik 

INNHOLD 

l. EDB-basert driftskontroll- avviksrapporter 

2. Håndtering av andre avvik 

3. Spesielle tilførsler 

4. Ledninger,kummer,pumpestasjoner,overløp 

Bilag: - Beredskapsinstruks for pumpestasjon 2210 Huken 
- Beredskapsinstruks for overløp 
- Beredskapsinstruks for spesielle tilførsler 
- Beredskapsinstruks for ledninger og kummer 
- Eksempel på al~apport fra driftskontrollanlegget 
-Handlingsplan ved ulykker 

SIPE 

l 

l 

2 

2 
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l EDB-basert driftskontroll- avviksrapporter 

Fra det EDB-baserte driftskontrollanlegget skal det produseres aviksrapporter. A vikene skal 
angis automatisk som alarmer når avviket oppstår. Eksempler på alarm utskrifter fra 
driftskontrollanlegget er vist i bilag. 

Utenfor arbeidstid skal alarmene overføres hjemmevakt via personsøker. Vakthavende skal 
kontrollere alarmen via bærbar PC. Avvikene skal behandles i henhold til de instrukser som er 
beskrevet for hvert enkelt anlegg i dette dokument. 

V ed avvik som medfører utslipp skal dette meldes driftsleder senest l arbeidsdag etter at 
utslippet fant sted. Driftsleder er ansvarlig for at det i henhold til"krav til avløpsanleggene" 
gies melding om utslippet til Fylkesmannen. 

Det EDB-baserte driftskontrollanlegget skal produsere hendelsesrapporter om de avvik som har 
forekommet innen den aktuelle tidsperiode. Følgende hendelsesrapporter skal produseres: 

• Ukerapporter 
• Månedsrapporter 
• Årsrapporter 

Rapportene skal omfatte alle avvik med angivelse av avvikstype, sted og tidspunkt. 
Videre behandling av rapportene skal utføres i henhold til del 6 Rapporter i dette dokument. 

2. Håndtering av andre avvik 

Avvik som oppdages ved manuelle rutinebesøk eller lignende skal behandles på følgende 
måter: 

Driftsforstyrrelser 

Driftsforstyrrelser på avløpsnettet, utlekking, tilstoppinger, osv. som ikke ivaretas av 
avviksrapporter fra driftskontrollavlegget skal føres inn i ledningsregisterets 
driftsforstyrelsesmodul. 
Rapportskjema Bl skal benyttes. ( Se bilag del 3 drift for rapportskjema) 

Ved driftsforstyrrelser som medfører utslipp skal dette meddeles oppsynsmenn. Oppsynsmenn 
er ansvarlig for at driftsforstyrrelsen blir registert og at driftsleder blir varslet. 
Dersom avviket fører til utslipp som varer utover 24 timer skal det i henhold til "Krav til 
avløpsanleggene" gies melding til Fylkesmannen. (se del6 rapportering for rapportskjema) 
Driftsleder er ansvarlig for at varsling skjer. 

Uregelmessigheter ved private avløpsanlegg 

Den som oppdager uregelmessigheter ved private avløpsanlegg skal føre rapport på eget 
skjema og oversende dette til driftsleder for oppfølging/videre behandling. 
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U1ykker og nesten ulykker 

For varsling av ulykker med person skader er det utarbeidet en instruks. ( se bilag) 

Ved ulykker skal også arbeidstilsynet kontaktes. Verneleder er ansvarlig for at varslingen skjer. 
Det er viktig at nestenulykker også rapporteres og registeres med følgende plan for videre 
arbeid. Fornuftig håndtering og bearbeiding av nestenulykker vil redusere risikoen for ulykker. 

3 Spesielle tilførsler 

Det er nØdvendig med beredskap ovenfor tilførsel fra Gundersen Galvaniske NS og Øya bensin 
og service Dersom det meldes eller oppdages påslipp fra Gundersen Galvaniske NS som 
avviker fra det som er beskrevet i avtaledokumentet skal det handles i henhold til utarbeidet 
instruks. Tilsvarende. gjelder ved tilførsel fra Øya bensin og service. 

4 Ledninger, kummer 

For å sikre en korrekt rutinemessig handling ved avik/alanner er det utarbeidet 
beredskapsinstrukser. 
A vik/alarmer skal behandles i henhold til vedlagt instrukser. 
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Beredskapsinstruks for pumpestasjon 2210 Huken 
Alarm/Avvik Konsekvens 

Feil pumpe l Pumpe 2 bar kapasitet pl ca 
23 1/s, dette er nolc lill 
dekke tØrrvzrstilrenningen. 
V ed nedbør vil det inntreffe 
overløosdrift. 

Feilpumpe2 Pumpe 2 bar kapasitet pl ca 
23 1/s, dette ernolc til l 
delle tØrrvzrstilreiUlingen. 
Ved nedbør vil det inntreffe 
overløpsdrift. 

Fulct i motor Pl 

Fulct i motor P2 

Nettutfall Nødoverløp i stasjon vil tre i 
drift, og avløpsvannet vil av-
lastes til Glomma. Tilren-
ningen omfatter hele 
Hafslundsøy i tillegg til av-
løpsvann som overføres fra 
Varteig. (totalt 2875 pe) 
Uulippet skjer ved .... pl .... 
meters dyp 

Høyt nivå i sump Overløpsdrift skjer via 
Overløpsdrift overløp .... ( Fillipi) 

Avløpsvannet avlastes til 
Glomma. Utslippet skjer ved 
........ pl .......... meters dyp. 

Linjefeil/ Ikke tilknyttet Stasjonen vil fortsatt driftes, 
drifukontroll dersom det ikke er feil i 

stasjonen selv. 

Lavt vanntrykk Lavt vanntrykk kan føre til 
at hØytliggende bebyggelse 
ved .......... mister 
vannforsyningen 

Årsaken til det lave 
vanntrykket kan være 
lekksje på 
vannledningsnettet. Dersom 
vanntrykket i stasjon ......... 
også faller skal det varsles 
om feilen. 

Fylkesmannen i Østfold, lntemkontroll avløpsnett 

Handling Varslin~ Merknad 

Ulenfor arbeidstid er varsling Innefor arbeidstid 
ikke nødvendig, varsling fonnann .•...... 
foretas plfølgende tel! ........... 
arbeidsdag 

Ulenfor arbeidstid er varsling Innefor lllbeidstid 
ikke nødvendig, varsling fonnann ...•.... 
foretas plfølgende tel! ........... 
arbeidsdag 

Stanse stasjon 2219 stjer- Innenfor arbeidstid 
neveien, 217 Tellusveien, fonnann ....... tel! ....... 
216 Nesdalen, og 215 Utenfor arbeidstid 
Svingen. .................. 

Varsle om strømbrudd, og at Innenfor arbeidstid: 
overpumping fra Varteig ml Ingenørkontoret tel!. 
stanses. .. ......... 

Utenfor arbeidstid: 
Vakthavende, person-
sølcer .......... 

Ved nedbør vurderes Innenfor arbeidstid 
situasjon og handling skal .... 

varsles tel!. 

Utenfor arbeidstid 
skal ....... 
varsles tel! .......... 

Innenfor arbeidstid 
skal ....•.. varsles 

Utenfor arbe1dstid er varsling 
ikke nØdvendig dersom Utenfor arbeidstid 
påfølgende dag er arbeidsdag skal ....... 
hvor varsling kan foretas varsles tel! .......... 

Innenfor arbeidstid 
varsles ................... 
tel! .......... 
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Beredskapsinstruks for overløp Stjerneveien 

Feil Konsekvens 

Overløpsdrift Utslipp av avløpsvann til 
ved tørrvær Glomma. Tilrenning 

omfatter .... 

Fylkesmannen i Østfold, Internkontroll avløpsnett 

HandlinJ?; Varsling Merknad 

Undersøke om feil/ 
havari i nedenforliggende 
pwnpestasjoner 

Dersom det er normal 
drift i nedenforliggende 
pwnpestasjoner varsle-
s ...... 

Innefor ordinær 
arbeidstid formann.-
...... telf. ... 

Utenfor ordinær 
arbeidstid ........ 
personsøker .... 

Eksempel Hafslundsøy, Revisjon nr 02, Dato 18.01 .94 
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Beredskapsinstruks for Iednin2er 02 kummer 
Hendelse Konsekvens 

Melding om utlekking 

Melding Olll brudd p! 
pumoeledninl! 

Fylkesmannen i ØStfold, lntemkontroll av1ø psnøtt 

Handling Varsling Merknad 
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Beredskapsinstruks for spesielle tilførsler 
Hendelse Konsekvens 

Melding om avvikende 
tilfønel fra Galvanisk 
••h••u 

Melding om avvikende 
tilfønel fra ..•.... 

•••u•u••••••••uu•••••• 
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Handling Varsling Merknad 
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BILAG: Eksempel på alarmrapport. 
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Handlingsplan ved personulykker 

Utføres av Varsling Handling 

Nærmeste arbeidskollega -verneombud -Iverksette øyeblikklig hjelp 
-verneleder -Sikkerhetstiltak 
-Overing,transportsystem/avd-leder 

V AR.-avd eller stedfordtreder 
-Rådmann ved alvorlige skader ') 

Overing. trasportsystem/ -Rådmann eller stedfortreder -skrive rapport om ulykke/ avgjøre 
Avdelingsleder V AR-avd granskning 

-Ta initiativ til forel>yuende tiltak 
Verneleder -Rådmann eller stedforteder -Bistå/Gi råd 

-Arbeidstilsynet -iverksetting av tiltak 
-Registeransvarlig 

Rådmann Overordnet myndighet -Avgjøre komitegranskning 
Politimyndighet -Ansvarlig m.h.t. Informasjon og 
Andre instanser bistand (Pressetalsmann.m.m) 

-Overordnet ansvar*) 

*) Varsling av den nærmeste familie utføres av rådmann eller hans stedfortreder 
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Fylkesmannen i Østfold 
~jøvernavdelingen 

Internkontroll avløpsnett 
Eksempel Hafslundsøya 

O.nr.173.042 

Del6: RAPPORTERING 

INNHQLP 

l. Ekstern rapportering 

2. Intern rapporering 

3. Arkivering 

Bilag: - A vviksrapport - utslipp 
- Åsrapport for av Iøpsnettet 

Fylkesmannen i Øs1fold, Internkontroll avløpsnett 

SIDE 

l 

l 

l 
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l Ekstern rapportering 

I henhold til fylkesmannens krav til avløpsanleggene er det et minimumskrav at det utarbeides 
årsrapport for avløpsanleggene hvert år.(Se bilag for Årsrapportskjema) 
Kopi av innsendt årsrapport skal settes inn som bilag i dette dokument. 

Det er også krav om varsling dersom utslipp grunnet uforutsett driftsstopp/forstyrrelser varer 
mer enn 24 timer. (Se instrukser for beredskap og drift). Varslingen skal skje via skjema for 
avviksrapportering, se vedlegg 

Planlagte driftsstopp som medfører utslipp utover 24 timer skal meldes fylkesmannen minst l 
uke innen arbeidet starter. Dersom utslippet er stort bør varsling skje selv om dette har kortere 
varighet. Av varslingen skal det fremgå hvorfor driftstoppen skjer, arbeidsopplegg og utslippets 
størrelse.(Se instrukser for vedlikehold) Varslingen skal skje via skjema for avviksrapportering. 
(se bilag) 

Ved ulykke skal arbeidstilsynet varsles, se pkt 4, delS. 

2 Intern rapportering 

Det skal benyttes egne skjemaer for fØlgende intern rapportering: 

• Registering av driftsforstyrrelser, Bl 
• Rapportskjema for uregelmesigheter ved private avløpsanlegg 
• Journaler for pumpestasjoner 

Tabell2.1 i bilag angir mulig oppsett fot intern rapportering. 

3. Arkivering 

Driftsrapporter,avviksrapporter, rapporteringsskjemaer, og journaler må utfylles med nøyaktig 
identitet (Sted, tid dato, årstall). Disse behandles i henhold til Sarpsborg kommunes generelle 
krav til journalføring og arkivering. 
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Tabell. 2.1 Intern rapportering 

Internkontroll avløpsnett Hafslundsøy 

Driftsoperatør Oppsynsmenn 
Ansvar 
for 
Motta 
Produsere 
Sende 
Arkivere 

Fylkesmannen i Østfold, Internkontroll avløpsnett 

Intern rapportering 
Driftsledelse Planavdeling Teknisk sjef Teknisk 
OveringA vd.leder hovedutvalg 
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DRIFTSMELDING TIL FYLKESMANNEN* 
PLANLAGTE/UFORUTSETIE DRIFTSSTANS 
~<:>~ .......................... ~l'T~JE!][)I~~T ............................. . 
MELDING NR....... 199 ... 

HOVEDMELDING 
SKADESTED: 
SKADEPÅ : 

TEKNISK SKADEOMFANG/ÅRSAK: 

SKADETIDSPUNKT: 
ANTATT VARIGHET: 

FORURENSNINGSOMFANG (Resipient. utslippsdyp, ant. p.e. o.L): 

PLANLAGTFJIVERKSATTE Tll...TAK: (Arbeidet skal foregå helkontinuerlig om ikke 
annet er avtalt) 

Dato ...................•............ Underskrift ........................................ . 

OPPFØLGINGSMELDING: 
REP ARAS)ON A VSLUITET DATO ......................... KL ............. . 
ARBEIDSOPPLEGG, DIV.: 
(Skiftarbeid, problemer o.l.) 

Dato ..................................... Underskrift ...................................... . 

* Meldinger gis i henhold til gjeldende krav. 
Ved behov kan også baksiden benyttes til opplysninger. 
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1993 

ØSTFOLD FYLKE 

ÅRSRAPPORT FOR KO:MMUNALE UTSLIPP 

l. Forurensningsregnskap 
2. Økonomi 
3. Enkeltutslipp 
4. Kommunale avløpsanlegg (pr. rensedistrikt) 

- transportsystem 
- renseanlegg 
- slam 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1c<>IIllllllll~ 

~t~cl: ...................... ][)(lt<J: ••••••••••••• 

·•··•···••·••·•·····•·•••·······•·•·••·•·······•••·····••••• 
underskrift 

FRIST FOR INNLEVERING 11. FEBRUAR 1994 
Sendes fylkesmannens miljøvernavdeling i 2 eksemplarer 
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ARSRAPPORT 199 .. ØSTFOLD FYLKE 
l. FORURENSNrnNGSREGNSKAP ........................... KOMMUNE. 

Grunnlagsdata. 
Spesifikk forurensningspnxluksjon: P=0.62 kglp.e. år 

N=4.4 kg/p.e. Ar 
BoF,!fOC=25.0 kglp.e. år 

A. Spredt boligbebyggelse (Bebyggelse utenfor komm. rensedistrikt) 

Parameter An L pers Spesifikk Produsert Rense-
for. prod. effekt. • 

Fosfor X 0,62 = kg P x0,15 
Nitrogen X 4.4 = kgN x0,15 
BOF7{f0C X 25,0 = JcgBOF7 x0,25 

rroc 

Fjernet 
forurensnin~ 

= kg P 

= kgN 

= kgBOF7 
rroc 

• Vi har for 1993 valgt å benytte gjennomsnittlige renseeffekter for samtlige anlegg i spredt 
bebyggelse. 

B. Fritidsbebyggelse 

Parameter AnLpers* Spesifikk Produsert 
forprod.*~ 

Fosfor X 0.06 = kg P 
Nitro~en X 0,44 = kgN 

BOF7ff0C X 2,50 = kgBOF7 
rroc 

* Antall hytter i kommune med innlagt vann x 3 personer. 
** Valgt å benytte 10% av boligproduksjonen 
*** Valgt A benytte det dobbelt av boligenes renseeffekt. 

Rense-
eff. ••• 
x0.30 
x0,30 
x0,30 

NB! Data for forurensningsproduksjon og renseeffekt er svært usikre. 

C. Private renseanlegg (institusjoner o.l.) 

Fjernet 
forurensnin~ 

= Jeg P 
= kgN 

= JcgBOF7 
rroc 

Parameter Produsert* Fiemet * Gj.snitt renseeffekt * 
Fosfor kg P kg P 

Nitrogen kgN kgN 

BOF7ff0C kgBOF7 kgBOF7 
rroc rroc 

*Alle data bør baseres pA mAlinger: Renseeffekt regnes ut til slutt (Fjemet/produsen x 100). 

Bemerkninger 
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ÅRSRAPPORT 199- ØSTFOLD FYLKE 
1. FORURENSNrnNGSREGNSKAP ............................ KOMMUNE 

D. Rensedistrikt L (evt. 2,3 osv) 

Parameter Totalt ant Spes. for. For. prod Korreksj. Total 
tab. **** for. rod service ** *** 

+ = X = + = 
+ = X = + = 

* Antall personer bosatt i rensedistriktet 
** Summen av de tre foregående kolonner 
*** Forurensningsproduksjon = Totalt antall pe x . or.produksjon 
**** Korreksjonstabell er for bruk i rensedis · vor det finnes industri 

prosessavløpsvann . 

F" ernet forurens . l k • 
Parameter For. prod Rense- Rense- Fjernet Totalt** 

effekt% effekt forur. fiernet for. 
Fosfor X X X = X X = 

X X xO 15 = X X = 
X X X = X X = 

* Fjernet forurensning i denne kolonne er før evt korreksjon p.g.a. tilknyttet industri med 
spesiellt prosessavløpsvann. 

** Totalt fjernet forurensning er summen av fjernet forurensning fra vanlig hebyggelse/næring 
+ fjernet forurensning fra industri med spesielt prosessavløpsvann. 

Renseeffekt for rensedistriktet: 

Totalt fjernet forurensning 
Fosfor= Totalt prod. forurensning x 100 = -----% 

Totalt fjernet forurensning 
Nitrogen= Totalt prod. forurensning x 100 = -----% 

Totalt fjernet forurensning 
BOF7ff0C= Totalt prod. forurensning x 100 = -----% 

NB!. V ed flere rensedistrikt så utvid med en ekstra side. 

Bemerkninger 
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ÅRSRAPPORT 199- ØSTFOLD FYLKE 
1. FORURENSNENGSREGNSKAP ........................... KOMM'UNE. 

E. Samledata for kommunen 

Forurensnings - Fjernet Restutslipp i kg Rense-
produksjon i kg forurensning i kg effekt% 

Spredt bolig-
bebyggelse 

p 
N 

BOF7ff0C 
Fritids bebyggelse 

p 
N 

BOF7ff0C 
Private r.a. 

p 
N 

BOF_7/fOC 
Rensedistrikt l. 

p 
N 

BOF7{I'OC 
Rensedistrikt 2. 

p 
N 

BOF7ff0C 
Rensedistrikt 3. 

p 
N 

BOF7ff0C 
Rensedistrikt 4. 

p 
N 

BOF7ff0C 
Rensedistrikt 5. 

p 
N 

BOF_7ff0C 
Totalt Snittverdier: 

p = 
N = 

BOF7ffOC = 

Bemerkninger 
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ØSTFOLD FYLKE ÅRSRAPPORT 199 .. 
2. ØKONOMI ......................... Kc:»~~~ 

Var-avgifter for 1993 (eks. mva) 

VANNAVGIFT* KLOAKKAVGIFT* SLAMTØM. RENOVASJON 
Tillmy Årsavgift Tilkny A bon. Års- Forbr. Totalt Vann- Slam- Tett Bolig Hytte 
tnings tnings avgift avgift pr. pr. måler? avsk. tank 
avgift_ avlrift bo li~ bo li~ 4m3 6m3 
kr ,bM i& lcrlm3 l kr,bMi2 kr Ale> li l! kr lir kr 1m3 m3/lr kr lir ilmei kr~ krl!tlm kr lir kr /Ir 

l 
*Beregnet for 100m2 bolig evt. gjennomsnittlig areal/forbruk 

A vgirt for mottak av eksternt slam: ........ _.kr Jm3 på ···-····-····· .......... renseanlegg. 

Kommunale inntekter på avløpssektoren (mill. kr) 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Årsavgifter 
Tillmytn.avg 
Tot. inntekter 

Kommunale utgifter på avløpssektoren (mill. kr) 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Kap. kost* 
Drifts kost. 
transp.syst. 
Driftskost. r.a. 
Adm. kost. 
Sum utgifter 
* Kap.kostnader skal føres som 7% av netto investeringer (investeringer- statstilskudd) siste 20 år. 

Se skjema på neste side 

Kommunens inndekningsprosent 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
lnndeknings-

l prosent* 
*Inndekningsprosent =kommunens inntekter/utgifter x 100 

Kommunale investeringer på avløpssektoren (mill. kr) 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Transp.syst. 
tilknvtnin~er 

Transp.syst. 
rehab/san. 
Renseanlegg 
Totale invest. 

F:\KOMAARS\ÅRSRAP93 



ØSTFOLD FYLKE ÅRSRAPPORT 199-
2. ØKONOMI ......................... K01\1r~ 

INVESTERINGER PÅ AVLØPSSEKTOREN I PERIODEN 1974 -1993 

o 

Ar Brutto investering -Statstilskudd Netto investering 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

Sum: 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Kapitalkostnad = 7% av netto investering: kr. ·········-············· 
Kaptalkostnaden overføres til tabell på foregående side. 
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o 
ARSRAPPORT 199 •. ØSTFOLD FYLKE 
3. ENKELTUTSLIPP ............................ KOMM'UNE 

o 
BOLIGBEBYGGELSE FORDELT PA ANLEGGSTYPE 

Type~nlegg Antall anlegg Antall personer 

·--------····. ··-------------·-·-· ----······· . . . ···-----------------
l. Infiltrasjon mlvannklosett 

Infiltrasjon mltett tank for klosett 
Infiltrasjon mlbiologisk klosett 

2. Sandfilter mlvannklosett 
Sandfilter mltett tank for klosett 
Sandfilter mlbiologisk klosett 

3. Minirenseanlegg, biologisk 
Minirenseanlegg, kjemisk 
Minirenseanlegg, biologisk/kjemisk 

4. Slamavskiller m/vannklosett 
Slamavskiller mltett tank for klosett 
Slamavskiller m/biologisk klosett 

5. Urenset utslipp mlvannklosett 
Urenset utslipp m/tett tank 
Urenset utslipp m/biologisk klosett 

Sum: 

Selv om tabellen i utgangspunktet synes å være omfattende vil det være nødvendig å ha en slik 
fordeling for å kunne regne ut reduksjonen av fosfor, nitrogen og organisk stoff. Dersom 
kommunen pr idag ikke har et så detaljert kjennskap til de ulike anlegg bør det foretas en ca.
plassering i de ulike grupper. Gi i såfall kommentarer nedenfor. Antall personer pr. anlegg 
beregnes ut fra totalt antall personer bosatt i spredt bebyggelse dividert med totalt antall anlegg 
Totalt antall personer overføres til tabell i rapportens pkt. lA. 

Kommentarer: 
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ARSRAPPORT 199- ØSTFOLD FYLKE 
3. ENKELTUTSLIPP ............................ KOMMUNE. 

FRITIDSBEBYGGELSE (MED INNLAGT V ANN) FORDELT PÅ ANLEGGSTYPE 

Type anlegg Antall anlegg Antall personer• 

---------------------·········------······------------------------------------------------------------------------
l. Infiltrasjon m/vannklosett 

Infiltrasjon m!tett tank for klosett 
Infiltrasjon mlbiologisk klosett 

2. Sandfilter .m!vannklosett 
Sandfilter mltett tank for klosett 
Sandfilter m/biologisk klosett 

3. Resorpsjon m!tett tank for klosett 
Resorpsjon mlbiologisk klosett 

4. Slamavskiller m!vannklosett 
Slamavskiller mltett tank for klosett 
Slamavskiller mlbiologisk klosett 

S. Urenset utslipp m/vannklosett 
Urenset utslipp m/tett tank for klosett 
Urenset utslipp mlbiologisk klosett 

6. Tett tank for BOV -vann/biologisk klosett 
Tett tank for alt avløpsvann 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sum: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Antall personer er antall anlegg x 3 

Selv om tabellen i utgangspunktet synes å være omfattende vil det være nødvendig å ha en slik 
fordeling for å kunne regne ut reduksjonen av fosfor, nitrogen og organisk stoff. Dersom 
kommunen pr idag ikke har et så detaljert kjennskap til_de ulike anlegg bør det foretas en ca.
plassering i de ulike grupper. Gi i såfall kommentarer nedenfor. 
Antall personer overføres til tabell i rapportens pkt lB. 

Kommentarer: 
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ÅRSRAPPORT 199- ØSTFOLD FYLKE 

4. KOMMUNALE AVLØPSANLEGG ···················-····· KOMMUNE 

~l'f~~][)][~~~ ...•.................................................. 

- Tnmsportsystem 

- Renseanlegg 

-Slam 
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ARSRAPPORT 199- ØSTFOLD FYLKE 
4. TRANSPORTSYSTEMET ............................. KOMMU'NE 

A UfFØRT ANLEGGSARBEID 

Al Ledningsanlegg * 
........................•................................................................................................................... 
············································································································································ 
············································································································································ ............................................................................................................................................... 

A2 Overløp* 

............................................................................................................................................. 

A3 Pumpestasjoner * 

A4 Andre elementer i transportsystemet * 

A5 Oppfølging/evaluering av utførte arbeider * 
............................................................................................................................................. 

A6 Arbeider som skal utføres i inneværende år * 
.............................................................................................................................................. 
·············· ····· ························ ··· ················· · ···· ···~···· ············ ··········· ········ · ···························· ···· 

A 7 Annet * (Bl.a. antall kommunalt ansatte med AD Kl-sertifikat) 

* Det gis en kort beskrivelse under hvert punkt. V ed behov kan størrelsen på hven pkt. varieres. 
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ARSRAPPORT 199- ØSTFOLD FYLKE 
4. TRANSPORTSYSTEMET ............................ KOMM'UNE 

B SANERINGSPLAN 

Er saneringsplan utarbeidet? Ja/Nei ••.••... Dato ............. . 

Hvis plan ikke er utarbeidet, når vil den være utført? Dato ............. . 

Omfatter planen hele kommunen? Ja/Nei ....... . 

Hvilke områder dekkes ikke? 

Vil planen bli revidert. og i tilfelle når? .....................................................•............. 

Oversikt over utførte og planlagte tiltak i saneringsplan/avløpsplan* 

Tiltak Dato Dato Ant. Faktisk Bemerkning 
an l .start anl. kost. kost 

ferdh~ 

. 

• For perioden 1988 - 95 i kronologisk orden. 
** Dersom dato ikke er fastsatt, før opp antatt gjennomføringsperiode. 
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ÅRSRAPPORT 199 .• ØTFOLD FYLKE 
4. TRANSPORTSYSTEMET 

C. LEDNINGSKARTVERK 

Kort beskrivelse av type kartverk, teknisk utstyr, hvor langt arbeidet har kommet osv. Likeledes 
oppgis størrelse på ledningsnettet med antatt p.sL overløp, kummer, kum ledig osv. 

Antall km ledninger med fellessystem 
tl " " " 

Antall kummer (avløp) 
Antall pumpestasjoner 
Antall overløp 

separatsystem 
.....•..•.•.......••....... km 

tl 

.••...................•..•• stk 
" 
tl 

........................ · ................................................................................................................... . 
·····················································•······················································································ ............................................................................................................................................. 

D. OVER V ÅKING 

Kort beskrivelse av kommunens nåværende overvåkingsanlegg, planlagt anlegg med fremdriftsplan 
o.l. 

············································································································································ 
................................ ~:-···································································································,······· 

············································································································································ 

E. DRIFTS- OG VEDLIKEHOLD 

Kort beskrivelse av kommunens drifts- og vedlikeholdsopplegg med vaktordning, 
vedlikeholdsrutiner, besøksfrekvenser osv. 
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ÅRSRAPPORT 199- ØSTFOLD FYLKE 
4. TRANSPORTSYSTEMET ............................ KOMMUNE 

F. KOMMUNENS VURDERING AV TRANSPORTSYSTEMET 

Fl. Beskrivelse av større driftsforstyrrelser siste Ar. 
............................................................................................................................................ 

F2. Utviklingstendenser for transportsystemets effektivitet (se eget skjema) 

············································································································································· 

F3. Utviklingstendenser for utslipp via overløp 
. ........................................................................................................................................... . 

F.4. Utviklingstendenser for drift av pumpestasjoner 
. ........................................................................................................................................... . 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 

F5. Kon beskrivelse av hvilke undersøkelser som er utføn på transportsystemet siste år og 
resultatet av disse 
............................................................................................................................................ 
············································································································································ ............................................................................................................................................ 

F6. Krav i utslippstillatelsen som ikke er oppfylt 
. ........................................................................................................................................... . 
.............................................................................................................................................. 
············································································································································ ........................................................................................ 

G. Vedlegg 
l. Transportsystemets effektivitet (skjema) 
2. Årsrapport pumpestasjoner (skjema) 
3. Årsrapport overløp/nødoverløp (skjema) 
4. Oversiktskart over rensedistriktet. 

Kartet skal vise grenser for rensedistriktet. delnedbørfelt. ledningsnett (fordelt på separat- og fellessystem), 
overløp og pumpestasjoner. 

F:\KOMAARS\ÅRSRAP93 



TRANSPORTSYSTEMET ÅRSRAPPORT 199 •... 
EFFEKTIVITET ........•.•.•.....•••••.•••....••••••..• RENSED ISTRIKT 

TRANSPORTSYSTEMETS EFFEKTIVITET I % 1988 1989 1990 1991 1992 
TILKNY1NINGSGRAD (Tk) 
NETIETS VIRKNINGGRAD (V) 
TILFØRINGSGRAD TIL RENSEANLEGG (TO 
NETTETSSEPARASJONSGRAD (S) 

-- ---- ---·-

V annforsyningsdata: 

Produsert vannmende i m3/døgn Max Min Middel 

Produsert vannmengde i liter/p.e. døgn • Max Min Middel 

(m3produsert vann - forbruk næring/industri) 
• liter/p.e. døgn = Antall personer i området 

Bemerkninger: 

ØSTFOLD FYLKE 
••.•..•••.••••.....••....•.••.•.•....•••• KOMMUNE 

1993 1994 1995 1996 1997 

Tilknytningsgrad: Forholdet mellom antall personenheter som er tilknyttet et avløpsnett og totalt antall personenheter innenfor et gitt område 
Virkningsgrad: Forholdet mellom den forurensningsmengden som når fram til et punkt i et avløpsnett og total forurensningsmengde som tilføres avløpsnettet 

oppstrØms dette punktet. 
Tilføringsgrad: Forholdet mellom den forurensningmengde som tilføres et punkt i et avløpsnett, f.eks. et renseanlegg, og total forurensningsproduksjon 

innefor punktets influensomrAde. I tabellen: Tf = Tk x V 
Separasjonsgra~f'orh~ldet mellom spillva11ssmengde og total avløpsvannmengde som når fram til et punkt i avløpsnettet. 
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ÅRSRAPPORT 199 •... 
PUMPESTASJONER 

Antall Midl** 

TRANSPORTSYSTEMET ØSTFOLD FYLKE 
••..•.••.••.•••.•....•........•......... RENSEDISTRIKT ••••••••••••.••..••••••••••.•••.••••••••• KOMMUNE 

Maks. *** Pumpe- Type Nedslag Pumpe- Pumpetid i timer/ Vpe.d 
stasjon felt i PE-tot/ spillv videre- kapasi- kapasitet i Vs Avløpsmengde i m3 i snitt 
nr./be- * ha./ pe.ind mengde ført tet 
tegnelse over- %sep. Vs og Vs og sjekket 

våking system Vpe.d Vpe.d dato 

*F=fjem ** 200 Vpe.d x ant.pe /86400 (sek. pr.døgn) 
L=lokal *** pumpetid i timer x kapasitet i Vsek x 3,6 
l=ingen **** m3 pr.Ar x 1000 l (ant.pe. x 365) 
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pr.Ar Bemerkninger 
**** 

Pl P2 Pl+P2 Pl P2 Pl+P2 Totalt 
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ARSRAPPORT 199 ... 
OVERLØP/NØDOVERLØP 

Overløp/ Type* Res i- Nedslags- Antall PE- Midl *** 
nødoverløp pient/ felt i ha./ tot./pe-ind. spillv. 
nr./ ** utslipps- %separat-
betegnelse Over- dyp 

våkin~ 

------~ 

* S= sentraloverløp 
LS= lavt sideoverløp 
HS= høyt sideoverløp 

T= tverroverløp 

F:'KOMAARS\HM-1RAN6.DOC 

system 

V= virveloverløp 
F= filippi 

SL= strupeluke 
P= pumpeoverløp 

mengde 
Vs og 
Vpe.d 

**F= fjern 
L= lokal 
l= ingen 

TRANSPORTSYSTEMET ØSTFOLD FYLKE 
........•...........•.••••••••.•. RENSEDISTRIKT •.....•.••.•.........•••••• KOMMUNE 

Innstilt Drifts-tid Antall Avlastet Totalt utslipp 
videreført pr. Ar ganger i vann- ••••• 
mengde Tillatt/ drift mengde kg kg Bemerkninger 
Vs og målt m3 Tot-P Tot-N 
Vpe.d •••• 

·. 
- -

*** Vs: 200 Vped x ant. p.e. l 86400 (sek.pr.døgn) 
**** Antar at 50 % av videreført vannmengde går i overløp. 

***** Konsentrasjonene vurderes ut fra fonynningsfaktor. 

i 

l 

l 



ÅRSRAPPORT 19 ••.•.•. 
RENSEANLEGG 
INN-OG UTLØPSKONSENTRA
SJONER.KJEMIKALIER. 

Parameter Innløp 

Total fosfor Middel 
(mg/l) 

Maks 

Min 
TOC/BOF7 Middel 
(mg/l) 

Maks 

Min 

Total Nitrogen Middel 
(mg/l) 

Maks 

Min 

Fellingskjemikalier. • 

Type; ....................... ·-··-···· 
Forbruk Tonn/år 
Middel Gr~m/m3. 

Polymer vannbehandl. 

Type; .......................... _ .... 
Forbruk Tonn/år 
Middel Gram/m3. 

ØSTFOLD FYLKE 
............................... KOMMUNE 
........................ RENSEANLEGG 

Utløp Renseeffekt 
(%) 

--··--- ----·---
-·------ --------

-------- -------
-------- .......................... 

YJJR DERING AV RENSERESJJLTATER OG DRIFTEN AV ANLEGGET. 

Beskriv kort. ( evt. benytt eget ark ) 

*.Type fellingskjemikalie og forbruk i tonn pr .år skal føres opp. 
Gram/m3 ::Tonn forbruk.pr.år X 106 dividert med årlig behandlet avløpsmengde(m3pr. år) 
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ARSRAPPORT 199 ....•• 
TILFØRTE OG BEHANDLEDE 
A VLØPSMENGDER 

Måned Behandlet, m3fd · 
Middel Maks 

JANUAR 

FEBRUAR 

MARS 

APRIL 

MAI 

JUNI 

JULI 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OKTOBER 

NOVEMBER 

DESEMBER 

SUM m3f:\r eller -- --
timer 
Middel mJ/mnd/time -- --

Min 

RENSEANLEGG ØSTFOLD FYLKE 

···•······••·····••••·•·••·•··············•·············· ........................... KOMMUNE 

P. E. TILKNYTTET ................................ (31.12.93) 

Liter.pr.pe 02 dø2n(J/p.d) * Overløp Sum m3fmnd.** 
Middel Maks Min m3fmnd Behandlet Tilført 

: 

·. 

l 
! 

l 

l 
--- - l 

*.M3 pr.døgnXIOOO dividert med antall pe tilknyttet.**. Tilført= Behandlet+ Overløp. 
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ARSRAPPORT 19...... ØSTFOLD FYLKE 
RENSEANLEGG ........................... KOMMUNE 
DRIFTSSTOPP(URENSET UTSLIPP) .......................... RENSEANLEGG 

Er det automatisk registrering av overløp ? ( ja/nei ) ---··-·-··-.. •· 

Tidsrom/Varighet * Årsak 
(Dato, timer) 

SUM VARIGHET = DØ2n/timer pr.år 

Beredskaps 02 yaktordniDJl. 

Beskriv kort: 

*. Driftsstopp skal her føres opp med tidsrom og årsak.Sum varighet er for hele året 1991. 
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ARSRAPPORT 19 ..... . 
RENSEANLEGG 
NY ANLEGG,ARBEIDSMILJØ, 
DIVERSE 

NYANLEGG l STØRRE ENQRINGER. 

Beskriv kort: 

ØSTFOLD FYLKE 
.......................... KOMMUNE 

............................... RENSEANLEGG 

ARDEIDSMILTØPRODLEM. DRIFfSPROBLEM. DIVERSE. 

Beksriv kort: 

INTERNKONTROILFORSKRIFfEN. 

Hva er status mhp. utarbeidelse av et internkontrollsystem for avløpsanlegg. (Renseanlegg, 
ledningsnett og slam ) 

Beskriv kort; 
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ARSRAPPORT 199 .... ØSTFOLD FYLKE 
BEHANDLING, LAGRING OG 
DISPONERING A V SLAM 

•............•...•.•........•...••••... KOMM'U"NE 
•. ....... ... .••. ...•.. .. .... ..... RENSEANLEGG 

M d eng~ er 
m3/år tTS 

Mottak av septikslam (ikke avvannet,normalt 2-3 .% TS) 
+ Mottak av slam fra andre anlegg (ikke avvannet. normalt 2-3 % TS 
=Mottatt eksternt slam (omregnes også til t TS) 

Totalt produsert slammengde pl anlegget (avvannet) 

Kvalitet 
Parameter SFI"s grenseverdier Gjennomsnitt Maksimalverdi 

mgkg/TS 1993 1993 
(gamle/nye) 

Tunmx-taller 
Kadmium 10 4 
Bly 300 100 
Kvikksølv 7 5 
Nikkel 100 80 
Sink 3000 700 
Kobber 1500 1000 
Krom 200 125 

Nærin~ssalter 
Total-nitrogen 
Ammonium 
Total-fosfor 
Kalium 
Kalsium 

pH 
Tørrstoffinnhold (%) 
Organisk stoff 

SI beh dr am an mg 

Metode for slambehandling 
Metode for h_ygienisering 
Navn pl ev. mellomlagerplass 
Slamdisponerin~: tonn(m3) tTS 
Totalt produsen slammengde 1993 
+Slam på mellomlager 1.1.93 
= Slammengde til disponering 

Slam pl mellomlager 31.12 93 
+Landbruk 
+ Grøntanlegg/opparbeiding 
+ Toppdekke pl fylling 
+Deponi 
+Annet 
= Totalt disponen slammengde 
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Tabell. 2.1 Intern rapportering 

Internkontroll avløpsnett Hafslundsøy 

Driftsoperatør Oppsynsmenn 
Ansvar 
for 
Motta 

Produsere . 

Sende 

Arkivere 

Fylkøsmannen i ~!fold, Internkontroll avløpsnell 

Intern raooorterinsr 
Driftsledelse Planavdeling Teknisk sjef Teknisk 
OveringA vd.leder hovedutvalg 

Eksempel Hafslundsøy, Revisjon nr 02, Dato 18.01.94 
Vedlegg del 6 



Fylkesmannen i Østfold 
~jøvernavdelingen 

Internkontroll avløpsnett 
Eksempel Hafslundsøy 

O.nr.173.042 

Del 7: ØKONOMI 

INNHOLD 

l. kontoplan 

2. Nøkkeltall 

Fylkesmannen i Østfold, lntemkontroll avløpsnett 

SIDE 

l 

l 

Eksempel Hafslundsøy, Revisjon nr 02. Dato 18.01.94 
De1 7 



l Kontoplan 

Kommunens kontoplan må utformes slik det er enkelt å finne kostandene knyttet til hvert enkelt 
objekt på avløpsnettet. (pumpestasjoner, overløp, osv.), og slik at de utvalgte nøkkeltall kan 
beregnes. Detaljeringen må tilpasses det nivå kommunen ønsker. 

2 Nøkkeltall 

Det bØr utarbeides nøkkeltall som beskriver kapitalinsats og ressursinsats for avløpsnettet. 
Nøkkeltallene skal være utformet slik at de enkelt lar seg sammenligne fra driftsår til driftsår. 
Tallene kan uttrykkes sonevis, enhet (pst. ovl.) evnt. annet nivå. 

Forslag til økonomiske nøkkeltall: 

kr/objekt 

kr/ lm. ledn. 

Forslag til tekniske nøkkeltall: 

1/pe d. 

m3/kmår 

Tilknytningsgrad 

Tilføringsgrad 

Antall avvik/år 

Spillvannsandel 

Total avløpsmengde m3/år 

Spillvannsmengde m3/år 

Tap i overløp på nettet m 3 /år 

Fylkesmannen i ØStfold, Internkontroll avløpsnett Eksempel Hafslundsøy, Revisjon nr 02, Dato 18.01.94 
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l Pumpestasjoner 

Det er her vist eksempel på de tegninger og tekniske data som bør inngå om hver stasjon 

Fylkesmannen l Østfold, Internkontroll avløpsnett Eksempel Hafslundsøy, Revisjon nr 02, Dato 18.01 .94 
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Kloakkpumpestasjon 2210 HUKEN 

Prefabrikert Wåge stasjon 
Byggeår1988 
Adresse: Stjerneveien, Haflundsøy 
Kart referanse: 

Tilknytning 

IINNLØPSKONTROLL: 

Utrustning 

PUMPER 

TELLEVERK 

VENTILER 

STYRINGSMEK. 

SANDFANG 

PUMPELEDNING 

Kapasitet 

Driftsituasion 

Tilknyttede element Antall pe teor.sp.v •) 

Pumpestasjon 211,213,215 og 2216 2 605 pe 6.11/s 
Boliger i eget neslagsfelt 270 pe 0.61/s 

Sum 2 875 pe 6.7 1/s 

*) Forutsatt spes. pers.forbr. 200 l/døgn og timefaktor 1.0. 

Fillipi-overløp begrenser vanntilførsel fra eget nedslagsfelt (fellessystem). 
Vann fra pumpestasjonen går direkte i pumpesump. 

Antall: 2 stk Type: KSB KRTUF 100-260/54 Oppstilling: dykket 

Pumpetimer : 2 tellere -dekker driftsituasjonene P1, P2 (P1 tP2) 
Strømforbruk: 1 kwh-måler registrerer samlet forbruk. 

* 2 sluseventiler 
* 1 tilbakeslagsventil 

type: AVK ON 100 PN16 
type: MP NT10-100 

Nedhengte vippebrytere styrer start og stopp pumper. 
Altemator besørger vekseldrift. 

Anlagt i innløpskum. 

Type: Ø 250/225 mm PVC/PEH Lengde: 335 m Statisk løftehøyde: 10.6 m 

P1 P2 P1tP2 Dato: 
Målt kapasitet (Vs) 23.9 23.3 Våren 1990 
Teoretisk kapasitet (Vs) 

KARAKTERISTIKK AV AVLØPSVANNET 

Siden stasjonen i hovedsak er oppsamlingsstasjon er vannet representativt for 
avløpsområdet. 

----.. ----------------------------·--- .. ·-·---------------------------.. --------- -
Fylkesmannen i Østfold, Internkontroll avløpsnett Eksempel Hafslundsøy, Revisjon nr 02, Dato 18.01.94 

DeiS, side 4 

OST~T .t.S 



2 Overløp 

Det er her vist eksempel på de tegninger og tekniske data som bør inngå om hvert overløp i 
forvaltningsplanen. 
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OVERLØP NESDALEN 

Driftsoverløp 
Byggeår1993 
Adresse: Nesdalen ved stasjon 2216, Hafslundsøy 
Kart referanse: 

Tilknytning 

Tilknytning ant Pe 
Teor.sp.v. (1/s) •) 
Tilknyttet areal (ha) 

390 
0.9 

17 . 9 

•) Forutsatt spes. pers.forbr. 200 l/døgn og timefaktor 1.0. 

OVERLØP TIL: 

Resipient: Bekk til Glomma 

Utslippssted: Bekk 

Utslippsdyp: -------- meter 

Utslippsledn.lengde: -------- meter 

Utslippsledn. dim. 0300 mm 

VIDEREFØRT VANNMENGDE: 151/s 

UTRUSTNING: 

Type overløp: Sentraloverløp 

Regulator: Hvirvelkammer 

Registrering: Nivåmåling, måler type ......... 

MERKNAD: 

-------------------------------------------------------------. 
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3. Ledninger 

Tekniske data om ledninger og kart over ledningstrase'er finnes i ledningsregisteret. 

Fylkesmannen i Østfold, Internkontroll avløpsnett Eksempel Hafslundsøy, Revisjon nr 02, Dato 18.01.94 
Dei S, side 8 

VI< 



It 
It 
It 
It 
It 

-- .....U -- , 
It 
It 
It 
It 
It 

Blffi INNLØP 11 l n KOTE • 2S .52~ @ :1 

It 
It 
It 
It 

~t 

TOPP PUHPESTOKK 
KOTE • 29 ,53 

TOPP !lJL V 
KOTE • 28 .52 

TOPP UTLØP 
KOTE • 26 ,90 

BUNN STASJON 
KOTE • 24 .31 

<~.c.-..y-t. 
~1>.s 

'11 

ff 
~ 
~ 

~ 

& 
~ 

<;;" 
;f 
~ 

26.65 

L,. __ ___ _. 

!REV IAHT_J DA. lO l SIGN 
WAlfSTOKK 

26.16 
26.19 

26.65 
26,19 

~ ,x"w(. 11 26.88 

\\ 
~ 
~ 
~ 
'& -t-

- FYLKESMANNEN l ØSTFOLD 
0.\TO TtCN 

2~1t93 /IlA. INTERNKONTROll AVLØPSNETT 
PROSJ.LEDER 
B BllRSTAil EKSEMPEL HAFSlUNDSØY 

~:K~N PST 210 HUKEN 

"., l l "---"\. /11///fl ""'"'q IX~ l l :J[Nl /"'"" ~JI ( l T>CN NR M (REV 

ft~l)(tJ..l • s fi..OO'IOU: tM:Ol.-ot 121 

0STLAI>llSKONSULT AS- AutoCAD DAK-SYSTEM 



/' ))JJ 32.20 
'~ 32.50 

TOPP OVERLØPSKANI 

31.66 - t+-----;-<-

BUNN RØR 31.73 

OVERSIKTSKART 

:REv IAHTJ DATO l SICH 
'-tAlLS fOKK 

1-=----;u;;;--; FYLKESMANNEN l ØSTFOLD 
DATO TEGN 

24 n93 f TlA IN I ERNKONTRO.l AVLØPSNETT[ l 
PROSJ.UOER EKSEMÆl HAFSlUNDSØY 
Il BllRSTAO Dl. NfSOALEN 
SAKSOEH 

S ERI<SEN 
OATO i Ki:JNTR. 

COOK.Æ.NT rrø~rr< 
lfS1\JoH::IJI(ON,..._1 A.S iiiAOOI,OIOC lir(Cl"to..,•U 12:1 

BSTlANISK!JQJ.T AS- Autli:AD DAK-SYSTEM 

R[V 



J FRA PUt-'ÆSTAS.xJN HASLE 

r- r-
TEGNFORKLARING : :> 

..-: ~ ..-: 
Vl V1 >- ;;::: >- !"l Vl V1 

en 0.: 2!-t;;; Cl.. w w 
8 ANTfKSIST.MAKS. AVl0PSM. ~ ad Vl 

w 
:!('2 1)() pe Vl HYffiAlliSKE pe 

~ Il. -APO.l OV. -{;l- §~ 
fl(9Sl ANT P\Jtf'ER • KAP ~ 

~ PA HVER PLK'E \ 4.7'115,7 ( 
340 S,IX>.1 l c 455 EGET ÆlT 

dpe V TOTAlT 
2219 ST J.V. ~ 218 JUP.V. r---

455 
7.0x7.8 l c _l ( 

610 
a xb 

214 SKJ.BY r-P.ST. NAVN r-
~ 610 epe .. - r-

' 
321lpe 

L SEP.SYST. l r- l Ol-NESOAlEN ~ co 

"' 10,1l<8,5 l ( :z t ~ 140 pl! 145 l FEllESSYST. l ~ l Ol-0STHØLEN a - r----S,Sx5.3 l c 213 ØSTH. :!(> 70 755 o '(' r;o '"r ... ~ 217 TELL.V. No 
~ P.ST. 

~ 
2x0.6 l ( rt 66 

~ 1. 212 R.ØYV.N. r--ffi!FTOVERl0P 
66 

Rl 
IZI A VlASHHiSOVERl0P 4.9x4.l l ( 240 ~ 

19.2x19.4 l ( )'JO ~ 
215 SVINGEN - Vl 2216 NESO. r---- :> 240 1495 >-

"" o tmOVERl0P ....._ 
Vl 

o FffiOEliGSI<Lt1 l 21.~ .. - Cid - --2 
AVlØPSt-t:lfilO lis 

~ r-
c::J z 

2x3,8 l ( ~ 
-' 57 w 

:!( ~ 211 R.ØYV.S. 1-

~ d 123 

~ 
2l9x2l31 ( 270 1 

~ -2210 HUKEN 2875 

l 

REV. ANT. OA lO SICH. 
WAæ>TOOC 
- FYLKESMANNEN l ØSTFOLD 
DATO ;'f:.CN. Tl PUMPESTASJON TA~ ... 
11.0194 T.l~. NTERNKONTRQl AVLØPSNETTET - PROSJ.LEOO! EKSEMPEl HAFSlUNDSØY B.S80RSTAO 

SYSTEMSKISSE SAXSIIOI. 

S. ERI<SEN 
DATO / Kam. 

~IT( , O.NR. 173.042 
COOK..ENT J2J l TECH.Nit 4 rrv. 

-~CIØ.U A.I ....,.,.,.,._._., 


