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Tilbakemelding på egenkontrollrapportering for avløpssektoren 

rapporteringsåret 2021 - Holsåsen Utmarkslag 

Holsåsen Utmarkslag AS har avvik fra krav i tillatelsen eller forurensningsforskriften kapittel 13 i 
rapporteringsåret 2021. Holsåsen Utmarkslag har tatt prøver av utslippet, men har ikke rapportert 
vannmengder. Statsforvalteren kan derfor ikke vurdere om avløpsanlegget oppfyller vilkår i tillatelse 
og forskrift.  
 
Holsåsen Øvre Kløkk og Melset renseanlegg må starte prosessen med å endre sine utslipp slik at 
kravene som er gitt i forurensningsforskriften kapittel 14 kan overholdes. Det må rettes en søknad om 
tillatelse til utslipp av avløpsvann til Statsforvalteren som forurensningsmyndighet for utslippet. 
 
Vi tar egenkontrollrapportene og årsrapportene til etterretning og forventer at det rapporteres 
komplett til neste år.  
 
Rapporteringsskjema for 2022 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2023. 

 
Vi viser til egenkontrollrapport og årsrapport for Holsåsen Utmarkslag sitt avløpsnett og renseanlegg. 
 
Statsforvalteren sendte 26.06.2020 ut brev til Hol kommune med informasjon om at vi har overtatt som 
forurensningsmyndighet for avløpsutslipp over 50 pe innenfor tettbebyggelsen Holsåsen. Holsåsen 
renseanlegg Øvre Kløkk og Holsåsen renseanlegg Melset, begge eid av Holsåsen Utmarkslag AS, var to av 
avløpsanleggene innenfor tettbebyggelsen som Statsforvalteren overtok myndigheten for. Det er første 
gang Holsåsen Utmarkslag AS sender inn egenkontrollrapport til Statsforvalteren. 
 
Avløpsnett til Holsåsen renseanlegg Øvre Kløkk 
Holsåsen Utmarkslag AS har rapportert i Altinn at avløpsnettet til Holsåsen renseanlegg Øvre Kløkk ikke 
har installerte regnvannsoverløp eller nødoverløp. Det er 18 fritidsboliger tilknyttet avløpsnettet, og det 
er ikke skjedd noen nye tilknytninger i løpet av rapporteringsåret. 
 
Holsåsen renseanlegg Øvre Kløkk 
Det er for 2021 rapportert at Holsåsen renseanlegg Øvre Kløkk har mottatt og behandlet 643 m3 
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avløpsvann og at ingenting har gått i overløp ved selve renseanlegget. Den dimensjonerende kapasiteten 
til anlegget er 240 pe BOF5. Anlegget hadde i 2021 en belastning på 37 pe (fmaks 1,5).  
 
Det er tatt 6 prøver for fosfor og én for BOF5 i løpet av rapporteringsåret 2021. Det er ikke rapportert 
vannmengder for samtlige av prøvene. Dette er et avvik. I henhold til forurensningsforskriften § 13-12 
skal tilført vannmengde måles og registreres ved prøvetaking. 
 
På bakgrunn av mangelfull rapportering på prøvetaking, kan vi ikke si noe om hvordan renseanlegget 
renser i rapporteringsåret. 
 
Avløpsnett til Holsåsen renseanlegg Melset 
Holsåsen Utmarkslag AS har rapportert i Altinn at avløpsnettet til Holsåsen renseanlegg Melset ikke har 
installerte regnvannsoverløp eller nødoverløp. Det er 84 fritidsboliger tilknyttet avløpsnettet, hvorav 5 er 
nye tilknytninger i løpet av 2021. Vi ser at antallet tilknyttede fritidsboliger har økt jevnt siden 2014. 
 
Holsåsen renseanlegg Melset 
Det er for 2021 rapportert at Holsåsen Ureskaret renseanlegg har mottatt og behandlet 3 430 m3 
avløpsvann og at ingenting har gått i overløp ved renseanlegget. Den dimensjonerende kapasiteten til 
anlegget er 500 pe BOF5. Anlegget hadde i 2021 en belastning på 163 pe (fmaks 1,5). Det er tatt 6 prøver 
for fosfor og 4 for BOF5. Det er ikke rapportert vannmengder for noen av prøvene. Holsåsen renseanlegg 
Øvre Kløkk må rapportere vannmengder ved neste års rapportering. 
 
På bakgrunn av mangelfull rapportering på prøvetaking, kan vi ikke si noe om hvordan renseanlegget 
renser i rapporteringsåret. 
 
Vi gjør oppmerksom på utslipp som omfattes av forurensningsforskriften kapittel 14 er underlagt 
strengere krav enn det som følger av forurensningsforskriften kapittel 13. Vi vil gjøre en vurdering av 
utslippet i forbindelse med den fremtidige søknadsprosessen, og vil ut ifra det samlede utslippet, lokale 
forhold, resipienter med mer vurdere krav konkret med utgangspunkt i de minstekrav som følger av 
forurensningsforskriften kapittel 14. Holsåsen Øvre Kløkk og Melset renseanlegg må starte prosessen 
med å endre sine utslipp slik at kravene som er gitt i forurensningsforskriften kapittel 14 kan overholdes. 
Det må rettes en søknad om tillatelse til utslipp av avløpsvann til Statsforvalteren som 
forurensningsmyndighet for utslippet. Statsforvalteren vil sende ut et felles brev til alle avløpsanlegg 
innenfor tettbebyggelsen som vi er forurensningsmyndighet for, der vi ber om at det sendes inn en 
utslippssøknad innen en fastsatt frist. 
 
Konklusjon 
Holsåsen Utmarkslag AS har mangelfull rapportering for 2021. Virksomheten har ikke rapportert 
vannmengder for samtlige av prøvene. Dette er et avvik. Vi forventer at det rapporteres komplett til 
neste år. 
 
Virksomheten må videre utarbeide en utslippssøknad som skal rettes til Statsforvalteren, knyttet til 

overholdelse av krav i forurensningsforskriften kapittel 14. Statsforvalteren vil sende ut et felles brev 

til alle avløpsanlegg innenfor Holsåsen tettbebyggelse som vi er forurensningsmyndighet for, der vi 

ber om at det sendes inn en utslippssøknad innen en fastsatt frist. 

 
Informasjon om hvilke opplysninger som skal inngå i en utslippssøknad finnes på: 
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/miljo-og-klima/avlop/soknad-om-tillatelse/ 
     
Vi tar med dette egenkontrollrapportene og årsrapportene for 2021 til etterretning. 
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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-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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