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Tilbakemelding på egenkontrollrapportering for avløpssektoren 

rapporteringsåret 2021 - Ingar Dalen AS 

Ingar Dalen AS har avvik fra krav i forurensningsforskriften kapittel 13 i rapporteringsåret 

2021. Grunnen til dette er at Ingar Dalen AS ikke har tatt prøver i henhold til kravene i 

forurensningsforskriften § 13-12.  

 

Holsåsen Ureskaret renseanlegg må starte prosessen med å endre utslippet slik at dette kan 

overholde de krav som er gitt i forurensningsforskriften kapittel 14. Dette innebærer også å 

rette en søknad til Statsforvalteren som forurensningsmyndighet for utslippet.  

 

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 Ingar Dalen AS 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 Ureskaret renseanlegg, eid av Ingar Dalen AS, var ett av avløpsanleggene innenfor 

tettbebyggelsen som Statsforvalteren overtok myndigheten for. Det er derfor første gang Ingar 

Dalen AS sender inn egenkontrollrapport til Statsforvalteren. 

 

Avløpsnett til Holsåsen Ureskaret renseanlegg 

Ingar Dalen AS har rapportert i Altinn at avløpsnettet til Holsåsen Ureskaret renseanlegg ikke har 

installerte regnvannsoverløp eller nødoverløp. Det er 70 innbyggere og 14 fritidsboliger tilknyttet 

avløpsnettet.  

 

Holsåsen Ureskaret renseanlegg 

Holsåsen Ureskaret renseanlegg har en utslippstillatelse fra Hol kommune som gjelder utslipp av 

inntil 110 pe BOF5. Ingar Dalen AS rapporterte at anlegget hadde et utslipp på 20 pe BOF5 i 2021. I 

Altinn er den dimensjonerende kapasiteten til anlegget oppgitt å være 20 pe BOF5.  
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Det er ikke tatt prøver av avløpsvannet. Dette er et avvik. I henhold til forurensningsforskriften § 13-

12 skal det tas minst 6 prøver av avløpsvannet, som skal analyseres for fosfor (tot-P). Tilført 

vannmengde skal måles og registreres ved prøvetaking. Ingar Dalen AS må overholde kravene til 

prøvetaking i § 13-12 ved neste års rapportering.  

 

På bakgrunn av at det ikke er tatt prøver av avløpsvannet, kan ikke Statsforvalteren vurdere om 

renseanlegget renser avløpsvannet i henhold til krav i forurensningsforskriften 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 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 Ureskaret renseanlegg må starte prosessen med å endre utslippet slik at dette kan 

overholde de krav som er gitt i forurensningsforskriften kapittel 14. Dette innebærer også å rette en 

utslippssøknad for avløp 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 

Ingar Dalen AS har avvik fra krav i forurensningsforskriften kapittel 13 i rapporteringsåret 2021, samt 

mangelfull rapportering. Avvik må rettes.  

 

Virksomheten må rapportere fullstendig ved neste års rapportering. Det skal tas minst 6 prøver av 

avløpsvannet, som skal analyseres for fosfor. Tilført vannmengde skal måles og registreres ved 

prøvetaking. 

 

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 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-

ogklima/avlop---arlig-rapportering/rapporteringsskjema_endelig_oppdatert_statsforvalteren.docx 
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https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.miljodirektoratet.no%2Fskjema%2Favlop-rapportering%2F&data=05%7C01%7Ctorau%40statsforvalteren.no%7C0c36cbc5bbff4c895ea708da2ea06e27%7C8a6fa58e51534bfa9a8b573d985a4186%7C0%7C0%7C637873563817716217%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PhPdJn9rDNd04QrnO%2F%2F%2F%2F89opKJU7hNL6bqYXd49p%2Fs%3D&reserved=0
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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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