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Tilbakemelding på egenkontrollrapportering for avløpssektoren 

rapporteringsåret 2021 - Hol kommune 

Hol kommune har ingen avvik fra krav i tillatelsen i rapporteringsåret 2021. 

 

Vi tar egenkontrollrapportene for 2021 til etterretning. 

 

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

 

Vi viser til egenkontrollrapporter og årsrapport for Geilo renseanlegg og Ustaoset renseanlegg med 

tilknyttet avløpsnett. 

 

Ledningsnettet til Geilo renseanlegg 

Hol kommune har rapportert at ledningsnettet til Geilo renseanlegg har 6 installerte nødoverløp og 

ingen regnvannsoverløp. Det ble sluppet ut 915 m3 avløpsvann og 45,7 kg fosfor via overløp på 

ledningsnettet i 2021. Til sammenlikning ble det sluppet ut 232 m3 avløpsvann og 12 kg fosfor via 

overløp på ledningsnettet i 2020. Kommunen rapporterer til Statsforvalteren at ledningsnettet til 

Geilo renseanlegg har en del lekkasjer, og informerer om at det jobbes kontinuerlig med utbedring 

av innlekking og fornying av ledningsnettet. 

 

Geilo renseanlegg 

Det er for 2021 rapportert at Geilo renseanlegg har mottatt og behandlet 617 062 m3 avløpsvann og 

at 153 m3 har gått i overløp. Både mengde avløpsvann inn til renseanlegget og mengde vann i 

overløp er mindre enn i 2020. Anleggets dimensjonerende kapasitet er 30 000 pe BOF5, og tilført 

mengde i maksuke i 2021 var 10 629 pe BOF5. Det er stor variasjon i belastning gjennom året. 

Hovedårsaken til dette er turisme. Geilo renseanlegg renser godt og klarte rensekravet for fosfor på 

93 % i 2021. Anlegget overholdt også sekundærrensekravet. 

 

Ledningsnettet til Ustaoset renseanlegg  

Hol kommune har rapportert at ledningsnettet til Ustaoset avløpsanlegg har 8 installerte nødoverløp 

og ingen regnvannsoverøp. I årsrapporten er det lagt inn 13 koordinatfestede nødoverløp. 

Statsforvalteren registrerer at det er ikke samsvar mellom antall overløp rapportert i Altinn og antall 
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overløp rapportert i årsrapporten. Det er rapportert om tre tilfeller av nødoverløp med samlet 

driftstid på 37,2 timer. Dere har beregnet at 372 m3 avløpsvann og 18 kg fosfor ble sluppet ut via 

overløp på avløpsnettet i 2021. Til sammenlikning ble det sluppet ut 1 108 m3 avløpsvann og 55 kg 

fosfor via overløp i 2020. 

 

Ustaoset renseanlegg 

Det er for 2021 rapportert at Ustaoset renseanlegg har mottatt og behandlet 32 529 m3 avløpsvann 

og at det ikke har gått vann i overløp. Mengden vann inn til renseanlegget er ca. 38 % lavere enn i 

2020. Anleggets dimensjonerende kapasitet er 3 450 pe BOF5, og tilført mengde i maksuke i 2021 var 

1 475 pe BOF5. I likhet med Geilo renseanlegg er det stor variasjon i døgnbelastningen gjennom året 

som følge av turisme. Ustaoset renseanlegg renser godt og overholder kravet om 93 % rensing av 

fosfor i 2021. Anlegget overholder også rensekravene for sekundærrensning. Hol kommune 

opplyser om at de har jobbet med å optimalisere renseprosessene. Det planlegges i tillegg å 

etablere en ny, utvidet utslippsledning fra renseanlegget. 

 

Konklusjon 

Hol kommune har ingen avvik fra krav i tillatelsen i rapporteringsåret. Kommunen må sørge for det 

er samsvar mellom antall installerte nødoverløp i Altinn og antallet som er rapportert i årsrapporten.  

 

Vi tar med dette egenkontrollrapportene 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/ 

 

Veileder for egenkontrollrapportering for bioavfall og slam er tilgjengelig på: 

https://www.miljodirektoratet.no/skjema/bioavfall-slam-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-

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

 

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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