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Tilsynsarbeid - habilitet
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• Forurensningsmyndighet
• Molde vann og avløp KF er forurensningsmyndighet 

i kap12 og 13 for Molde kommune.
• Forvaltningsavdelingen mottar, behandler og 

godkjenner utslippssøknader 

• Søkende 
• Søker i MVA KF er prosjekteringsavdelingen på 

vegne av driftsavdelingen.

• Utførende
• Driftsavdelingen avløp har drift og vedlikehold av 

anleggene



Gjennomgang av utslippstillatelser, IK-
system, rutiner for tilsyn og
kontroll m.m.

Molde Vann og Avløp KF 

Status for «gamle Molde kommune» (dvs. Molde kommune før 
kommunesammenslåingen):

Den 07.12.2018 ble den felles utslippstillatelsen for kommunale kap.12 og kap.13 anlegg 
tilbakekalt. 

Den 07.12.2018 ble det gitt en ny felles utslippstillatelse for kap.13 anlegg.

Tilsynsmyndighetene ba om en oppdatert oversikt over kommunale kap.12 anlegg for å 
kunne gi en ny felles utslippstillatelse for kommunale kap.12 anlegg. 



Gjennomgang av utslippstillatelser
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02.03.21 ble det gjennomført et tilsyn av forvaltningsavdelingen som gikk på å 
fremlegge dokumentasjon på alle anleggene som vi nå har ansvar for i kap. 13 etter 
etableringen av ny kommune 01.01.2020.

Det er totalt  27 kap.13 områder i nye Molde kommune: Der er 9 i Midsund og 8 i Nesset.

Vi har så langt ikke funnet noen utslippstillatelser i Nesset 

Midsund har til 2020 rapportert inn til KOSTRA at samtlige kap.13 anlegg i Midsund har 
utslippstillatelser. 

Vi har funnet utslippstillatelser for nesten alle kap.13 anlegg i tidligere Midsund  
kommune bortsett fra 2 stk.



Gjennomgang av utslippstillatelser
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Etter tilsynet fikk anleggseier frist til 15.03.21 
å fremlegge oversikt for alle nye anleggene 
som vi nå har ansvar for i kap. 13 til en 
samlet søknad og kap. 12 i «gamle Molde 
kommune» 

Anleggseier skal oversende søknad for 
hvert enkelt kap.13 anlegg

Anleggseier skal oversende søknad for 
hvert enkelt kap.12 anlegg 



IK-systemer
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Prosedyre for tilsyn med utslipp 
fra mindre tettbebyggelser



Rutiner for tilsyn og kontroll
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Det er i 2021 varslet to tilsyn i kap. 13 for 
anleggene  Selvika og Lønsetbakken. Vi 
har gjennomført et tilsyn på anlegget 
Selvika som ligger på Midsund 

Etter tilsynet er gjennomført, mottar 
driftsavdelingen en utfylt rapport til 
gjennomgang med mulighet til å komme 
med innspill.

Endelig tilsynsrapport ved tilsyn av kap. 
13 avløpsanlegg – Selvika på Midsund-
Otrøya



Rutiner for tilsyn og kontroll 
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Driftsavdelingen har i ca 10 år 
gjennomført kontroll av kap.13 
anleggene i gamle Molde kommune, 
dette ved rutinemessig tilsyn og 
kontroll av innløp og utløp visuelt hver
3 mnd. 

Det jobbes nå fortløpende med å få inn 
alle kap. 13 i kommunen i denne 
rutinemessige kontrollen  



Uttak av prøver for kontroll av renseeffekt
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Vi har jobbet siden 2018 med få på plass prøvetaking på kap 13 og avklare tolkningen i 
13-13 med miljødirektoratet for å sette rammer for prøvetaking for å etterleve krav i 
utslippstillatelsene.

Spørsmål til miljødirektoratet:

Utslippstillatelse er gitt etter forurensingsforskriftens kapittel 13, men så har kravene til 
dokumentasjon i §13-13 ikke blitt fulgt opp innen 18 mnd. etter oppstart:

Vil vi da kunne ta minst 6 prøver over en periode på 12 måneder som dokumentasjon, 
og på den måten slippe årlig prøvetaking?



Uttak av prøver for kontroll av renseeffekt
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Svar fra miljødirektoratet:

Selv om det i § 13-13 står at "det skal innen 18 mnd etter oppstart av renseanlegget 
foreligge en rapport…" så må dette også gjelde for eksisterende anlegg.

Eksisterende anlegg mellom 50 – 1000 pe i mindre følsomt område kan dokumentere 
rensegraden i henhold til bestemmelser i § 13-13, dvs minst 6 prøver over en 12 
måneders periode som alternativ til årlig prøvetaking. 



Uttak av prøver for kontroll av renseeffekt
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Avklaringer ved prøvetaking/dokumentasjon: 

Dette skal utføres av nøytral fagkyndig, og skal 
verifisere at kravene etterkommes, jfr. 
forurensningsforskriftens § 13-13. 

Vi fikk avklart at personell som utfører prøvetaking 
kap. 14  og som er kontrahert personell i akkreditert 
prøvetaking, er kvalifiserte til nøytral fagkyndig 
person.



Uttak av prøver for kontroll av renseeffekt
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Prøvetaking/dokumentasjon:

Det skal tas representative prøver av renset avløpsvann, enten

a) 6 prøver per år fra avløpsanlegg under 1000 pe, jfr. forurensningsforskriftens § 13
12, eller

b) minst 6 prøver tatt over en periode på 12 måneder som dokumentasjon. Dette skal 
utføres av nøytral fagkyndig, og skal verifisere at kravene etterkommes, jfr. 
forurensningsforskriftens § 13-13. (pkt b skal bar tas med ved utslipp til mindre 
følsomt område). 

Når prøver tas, skal tilført vannmengde måles og registreres

c) Renseeffekten for silanlegg skal kontrolleres ved registrering (veiing) av uttatt 
mengde silgods over året, samt minst to årlige analyser av tørrstoffinnholdet i 
slammet. 



Uttak av prøver for kontroll av renseeffekt
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Vi har kjøpt prøvetakere som kan 
plasseres ut i kummer for å dokumentere 
renseeffekten. En monteres på innløp og 
en på utløp

Det er også et krav om å måle 
vannmengde i prøvedøgnet, så vi har 
skaffet en transportabel måler som 
plasseres i renne eller rør

På bildet er den montert i kum sammen 
med prøvetaker



Uttak av prøver for kontroll av renseeffekt
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Portabel batteridrevet helautomatisk 
vannprøvetaker - Minimaxx

Helautomatisk, batteridrevet portabel 
vannprøvetaker med 1 prøvekammer. 
Programmerbar for automatiske 
vannprøver ved ett tastetrykk eller til 
faste tidspunkter, ukedager, 
mengdeproporsjonalt eller ved 
spesifiserte hendelser.

Svært nøyaktig målevolum, enkel og 
oversiktlig programmering.



Uttak av prøver for kontroll av renseeffekt
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Mengdemåler

Bærbar mengdemåler for måling i 
åpne rør og kanaler

Fungerer i nivåer mellom 25.4mm 
til 4.5 meter



Uttak av prøver for kontroll av renseeffekt
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Prøvetaking/dokumentasjon:

Vi tar inn og utløps prøver med 
tidsperiode over 24 timer(døgnbland
prøver)

Det er driftsteknikerne som er 
kontrahert for å ta akkrediterte prøver 
i kap 14 som tar disse prøvene også 
for at vi skal ha best mulig kvalitet på 
resultatene.

Resultater fra oppstart prøvetaking



• Definerte mål.(sett delmål og marker 
oppnåelse) 

• En endring av gangen.

• Få tilstrekkelig tid til å gjennomføre 
oppgaver / tester (tålmodighet)

• Alle resultater / erfaringer er positive 

• Utfordringer.

Spørsmål?
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Hva er viktig !


