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Tilbakemelding på egenkontrollrapportering for avløpssektoren 
rapporteringsåret 2021 - Lørenskog kommune 

Lørenskog kommune har ikke 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 Lørenskog kommune sitt avløpsnett tilknyttet 
NRA. 
 
Avløpsnett tilknyttet NRA 
Lørenskog kommunen har rapportert at avløpsnettet til NRA har 13 installerte nødoverløp og 11 
installerte regnvannsoverløp. Dere har beregnet at 6 911 m3 urenset avløpsvann og 100 kg fosfor ble 
sluppet ut via overløp i 2021. Vi ser at det har vært en økning i overløpsutslipp siden 2020. Da 
rapporterte dere om et samlet utslipp via overløp på 6 090 m3 og 90 kg fosfor. 
 
Kommunen rapporterer om at planlagt tiltak er å separere ledningsnett med fellessystem for å 
redusere belastningen på regnvannsoverløpene i kommunen. Prosjektoppstart er planlagt i 2022. 
Kommunen har også gjennomført prosjekter for rehabilitering og separering av overvann og 
avløpsnett i 2020. 
 
Dere har rapporter at det er 44 693 innbyggere tilknyttet avløpsnettet som fører avløpsvann til NRA. 
Dette er en økning på 4,6 % siden forrige rapporteringsår. Lørenskog kommunen oppgir at det er 
kraftig vekst i kommunen, og det har vært mye utbygging. I forbindelse med utbygging og fortetting, 
bygges det nytt ledningsnett og nye abonnenter blir tilknyttet avløpssystemet.  
 
Konklusjon 
Lørenskog kommune har rapportert utfyllende for 2021 og har ingen avvik fra krav i tillatelsen i 
rapporteringsåret.  
 
Vi tar med dette egenkontrollrapporten 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/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 
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seniorrådgiver 
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