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Tilbakemelding på egenkontrollrapport for avløpssektoren i 

rapporteringsåret 2021 - Ål kommune 

 

Ål kommune har gjentakende mangelfull rapportering for rapporteringsåret 2021. Dette er et 

avvik. Vi tar egenkontrollrapporten til etterretning. 

 

Rapporteringsskjema for 2022 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2023. 

 

 

Vi viser til egenkontrollrapport og årsrapport for Ål kommune sitt avløpsnett og Sundre 

avløpsrenseanlegg. 

 

Avløpsnett til Sundre avløpsrenseanlegg 

I skjema for årsrapport har dere rapportert om 14 installerte nødoverløp og ingen installerte 

regnvannsoverløp. I Altinn har dere rapportert et høyere antall installerte nødoverløp; lik 19. 

Statsforvalteren påpekte ved fjorårets rapportering av antall installerte nødoverløp i årsrapporten og 

i Altinn ikke stemte overens, og ba kommunen om å rette opp dette ved årets rapportering. 

Kommunen har ikke rettet opp, og dette er et avvik. 

 

Dere har rapportert om ett tilfelle av nødoverløp i 2021. Utslipp via nødoverløp er estimert til 15 m3 i 

2021, dette er mindre enn for 2020. Dere har beregnet at ca. 0,054 kg fosfor ble sluppet ut i 

resipient (Hallingdalselva) fra overløp på ledningsnettet i 2021.  

 

Statsforvalteren bemerker for øvrig at kommunen har lagt inn data knyttet til overløp på 

ledningsnettet også i tabell 1 i årsrapporten, dette er feil da tabell 1 kun skal inneholde data for 

Sundre avløpsrenseanlegg. Vi forutsetter at kommunen retter opp dette ved neste års rapportering. 

 

Sundre avløpsrenseanlegg 

Det er for 2021 rapportert at Sundre avløpsrenseanlegg har mottatt og behandlet 292 209 m3 

avløpsvann og at dere ikke har hatt overløp på anlegget. Avløpsvann inn til renseanlegget er mindre 

enn foregående år, og er redusert med 24 % sammenliknet med 2020. 
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Dere har rapportert at 2 768 innbyggere og 100 fritidsboliger er tilknyttet ledningsnettet til 

renseanlegget. Antall fritidsboliger tilknyttet ledningsnettet har økt med 75 fra 2019. Anlegget er 

dimensjonert til å kunne ta imot 10 500 pe (BOF5). Tilført mengde i maksuke er 3 230 pe BOF5, og 

dette er godt under dimensjonerende kapasitet for anlegget.  

 

Sundre avløpsrenseanlegg klarer også i 2021 rensekravet (93 %) for fosfor, renseeffekt var 97 %. 

Anlegget oppfyller sitt krav om sekundærrensning. 

 

Konklusjon 

Ål kommune har gjentakende mangelfull rapportering for 2021, dette er et avvik. Kommunen har 

rapportert et høyere antall nødoverløp i Altinn, enn i skjema for årsrapport.  

 

Vi forutsetter at Ål kommune rapporterer fullstendig ved neste års rapportering. Vi tar med dette 

egenkontrollrapporten for 2021 til etterretning.  

 

For oppdatert informasjon om rapporteringskrav og metode viser vi til veileder for 

egenkontrollrapporteringen for avløp, som er tilgjengelig på:  

https://www.miljodirektoratet.no/skjema/avlop-rapportering/ 

 

Rapporteringsskjema for 2022 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2023. Vi minner 

om at årsrapportering til Statsforvalteren skal legges som vedlegg i Altinn. Skjema for 

årsrapportering finnes i vårt skjemabibliotek: 

https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-oslo-og-viken/skjema-og-tjenester/miljo-og-

klima/avlop---arlig-rapportering/rapporteringsskjema_endelig_oppdatert_statsforvalteren.docx 

 

Egenrapportens data om årlige utslipp for avløpsrenseanlegg vil bli lagt ut på nettstedet Norske 

Utslipp i juni 2022. Se https://www.norskeutslipp.no/no/Avlopsannlegg/?SectorID=100 

 

 

 

Med hilsen 

 

Hilde Sundt Skålevåg 

seksjonssjef 

  

 

Irene Tronrud 

seniorrådgiver 

Klima- og miljøvernavdelingen 
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