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Tilbakemelding på egenkontrollrapport for avløpssektoren for 

rapporteringsåret 2021 - Killingdalen Hytteforening 

 

Vi tar egenkontrollrapport og årsrapport fra Killingdalen Hytteforening til etterretning. Det 

har ikke vært avvik ved anlegget i rapporteringsåret. Killingdalen Hytteforening må starte 

prosessen med å endre sitt utslipp slik at dette overholder de kravene som følger av 

forurensningsforskriften kapittel 14. Det må også rettes en søknad om tillatelse etter 

forurensningsloven til Statsforvalteren, 

 

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

 

Vi viser til egenkontrollrapport og årsrapport fra Killingdalen Hytteforening for Killingdalen 

avløpsrenseanlegg med tilhørende avløpsnett. 

 

Statsforvalteren har tatt over myndigheten for utslipp av avløpsvann fra tettbebyggelsen «Nordre 

Vegglifjell» i januar 2021. Dette er fordi samlet utslipp fra denne tettbebyggelsen er over 2000 pe, og 

skal reguleres etter forurensningsforskriften kapittel 14, med Statsforvalteren som 

forurensningsmyndighet. Dette innebærer at det er Statsforvalteren som er 

forurensningsmyndighet for alle utslipp over 50 pe innenfor tettbebyggelsen, herunder Killingdalen 

avløpsrenseanlegg. Dette er første gang Killingdalen Hytteforening sender inn egenkontrollrapport 

og årsrapport til Statsforvalteren. 

 

Avløpsnett til Killingdalen avløpsrenseanlegg 

Killingdalen Hytteforening har rapportert gjennom Altinn at avløpsnettet til Killingdalen 

avløpsrenseanlegg har ett installert nødoverløp, og ingen installerte regnvannsoverløp. Dere har 

imidlertid rapportert i tabell 3 i skjemaet for årsrapportering at dere ikke har overløp av avløpsvann 

til omgivelser. Vi minner om at denne tabellen også skal inkludere punktutslipp der det ikke har vært 

overløp i rapporteringsåret. Derfor skal det installerte nødoverløpet føres opp i tabell 3, selv om det 

ikke har vært overløp der i rapporteringsåret.  
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Det er ikke rapportert om tilfeller med overløp på avløpsnettet i rapporteringsåret. Det er tilknyttet 

75 fritidsboliger til avløpsnettet.  

 

Killingdalen avløpsrenseanlegg 

Det er for 2021 rapportert at Killingdalen avløpsrenseanlegg har mottatt og behandlet 2 857 m3 

avløpsvann, og at ingenting har gått i overløp ved selve avløpsrenseanlegget.  

 

Dimensjonerende kapasitet for Killingdalen avløpsrenseanlegg er oppgitt til å være 360 pe (BOF5). 

Dere har rapportert at den målte maksukebelastningen i 2021 var 300 pe (BOF5). Etter vår utregning 

er maksukebelastningen for BOF5, når vi ser på enkeltprøve i maksuke datert 31.03.2021, på 149 pe 

(BOF5). Vi ber om at Killingdalen Hytteforening vurdere hvorvidt tidspunktene/frekvensen det tas 

prøver på fanger opp den reelle maksukebelastningen ved anlegget. 

 

Killingdalen Hytteforening har tatt 6 prøver av fosfor i rapporteringsåret og disse viser at 

avløpsrenseanlegget renser godt for fosfor, med en vektet rensegrad på 99 %.  

 

Hvorvidt anlegget overholder sekundærrensekravene i 2021, kan vi ikke si noe om dette da det kun 

er rapportert innløpsprøver for BOF5 og ingen prøver for KOFCR. Vi minner om at Killingdalen 

avløpsrenseanlegg må forberede seg på å overholde forurensningsforskriftens krav til avløpsanlegg i 

større tettbebyggelser. 

 

Statsforvalteren overtok nylig myndigheten for utslippet fra tettbebyggelsen som Killingdalen 

avløpsrenseanlegg er del av. Vi vil følge opp avløpsrenseanlegget i forbindelse med 

søknadsprosessen om tillatelse etter forurensningsloven for det samlede utslippet fra 

tettbebyggelsen. Vi gjør oppmerksom på at 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 i 

fra det samlede utslippet, lokale forhold, resipienter med mer vurdere krav konkret med 

utgangspunkt i de minstekrav som følger av forurensningsforskriften kapittel 14. Killingdalen 

avløpsanlegg må starte prosessen med å endre avløpsanlegget slik at det kan overholde de krav som 

er gitt i forurensningsforskriften kapittel 14. Dette innebærer også  at Killingdalen Hytteforening må 

søke Statsforvalteren om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av avløpsvann.  

 

Vi ber om at Killingdalen Hytteforening sender over den gjeldende utslippstillatelsen for anlegget til 

Statsforvalteren, da denne ikke ligger inne i Miljødirektoratets database. Dette er nødvendig da 

denne utslippstillatelsen vil være gjeldende frem til vi eventuelt utsteder en ny tillatelse for 

Killingdalen avløpsrenseanlegg. 

 

Statsforvalteren vil sende ut et brev til alle avløpsanleggene innenfor tettbebyggelsen «Nordre 

Vegglifjell» om å søke Statsforvalteren om utslippssøknad samt må få på plass rensing som er 

tilpasset kravene i forurensningsforskriften kapittel 14 innen en fastsatt frist.  

 

Avslutningsvis er Statsforvalteren klar over at Killingdalen Hytteforening har søkt om dispensasjon fra 

forurensningsforskriften § 14-11 som angir hvilke krav som gjelder for prøvetaking for 

avløpsrenseanlegg innenfor større tettbebyggelser. Denne søknaden er under behandling hos oss i 

egen sak med saksnummer 2021/24898. 
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Konklusjon 

Vi tar med dette egenkontrollrapporten og årsrapporten 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 

  

 

Mabel Katrine Trovum 

rådgiver 

Klima- og miljøvernavdelingen 
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