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Tilbakemelding på egenkontrollrapportering for avløpssektoren 
rapporteringsåret 2021 - Gjerdrum kommune 

Gjerdrum kommune har avvik fra vilkår i avløpstillatelsen for rapporteringsåret 2021. 
 
Vi tar egenkontrollrapporten til etterretning. 
 
Rapporteringsskjema for 2022 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2023. 
 
Vi viser til egenkontrollrapporten og årsrapport for Gjerdrum kommune sitt avløpsnett tilknyttet 
MIRA. 
 
Avløpsnett tilknyttet MIRA 
Gjerdrum kommunen har ikke rapportert i Altinn på antall nødoverløp og regnvannsoverløp det er 
installert på avløpsnettet. I tilleggsrapporteringen har dere listet opp 6 punktutslipp på avløpsnettet. 
Dere har beregnet et samlet utslipp av 24 277 m3 avløpsvann og 21 kg fosfor fra overløp på 
ledningsnettet i 2021. Til sammenlikning ble det sluppet ut 0,6 kg fosfor i 2020. Årsaken til den 
vesentlige økningen i utslipp var raset i Gjerdrum, som førte til et brudd på avløpsledningen. 
Kommunen oppgir ikke hvor mange innbyggere som er tilknyttet avløpsnettet som fører avløpsvann 
til MIRA. 
 
Konklusjon 
Gjerdrum kommune har ikke rapportert godt nok for rapporteringsåret 2021. Siden kommunen 
heller ikke rapporterte godt nok i egenkontrollrapporten for 2020, regnes dette som et avvik. 
Gjerdrum kommune må forbedre sin rapportering ved neste egenkontrollrapportering. Antall 
innbyggere/boenheter tilknyttet avløpsnettet må oppgis.  
 
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/ 
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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/oslo-og-viken/skjema-og-tjenester/ 
 
Egenrapportens data om årlige utslipp for avløpsanlegg 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 

  
 
Torbjørn Raugstad 
rådgiver 

Klima- og miljøvernavdelingen 
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