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Korrigert tilbakemelding på egenkontrollrapportering for avløpssektoren 
for rapporteringsåret 2021 - Moss kommune 

 
Moss kommune har sendt inn korrigerte tall for ledningsnettet to ganger etter utløpt frist. 
Det er kommunens sitt ansvar å kvalitetssikre tallene og sende inn egenkontrollrapport 
innen 1. mars. Vi ser alvorlig på at Moss kommune ikke har kvalitetssikret tallene sine godt 
nok. 
 
Moss kommune har gjentagende mangelfull rapportering for utslipp fra avløpsnett for 
rapporteringsåret 2021. Vi anser mangelfull og forsinket rapportering som alvorlig avvik, fordi 
dette også ble påpekt som avvik i fjorårets rapportering. 
 
Vi tar egenkontrollrapportering og årsrapport til etterretning og forventer at kommunen 
prioriterer å rette avvik. 
 
Rapporteringsskjema for 2022 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2023. 
 
Vi viser til egenkontrollrapportene og årsrapport for Moss kommune sitt avløpsnett tilknyttet 
Fuglevik renseanlegg og avløpsnett tilknyttet Kambo renseanlegg. 
 
Avløpsnettet til Fuglevik renseanlegg 
Dere har rapportert at det er 44 246 innbyggere og 834 fritidsboliger tilknyttet avløpsnettet som 
fører avløpsvann til Fuglevik renseanlegg. Dere har rapportert at det er 87 installerte nødoverløp og 
25 installerte regnsvannsoverløp i 2021 på denne delen av avløpsnettet. Ved utvidet rapportering av 
overløp og pumpestasjoner er det mangelfull rapportering på koordinater og mengde avløpsvann 
som har gått i overløp (m3). Dette er gjentagende avvik. Vi forventer ved neste års 
egenkontrollrapport at dere oppgir koordinater for alle utslippspunkter som kan ha/har overløp og 
mengder i overløp (m3) fra alle utslippspunkter.  
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Dere oppgir at det har vært over 533 timer med drifts – og nødoverløp, hvor dere har beregnet at 
det ble sluppet ut 60 kg fosfor i 2021 via overløp. Dere rapporterte vannmengde (m3) som hadde 
gått i overløp i forrige rapporteringsår, men for 2021 er dette ikke rapportert. Vi forventer at dette 
rapporteres hvert år ved egenkontrollrapporteringen. Vi anser mangelfull -og rapportering etter 
fristen som alvorlig avvik da dette har blitt påpekt tidligere.  
 
Moss kommune rapporterer at omfang av lekkasje ut fra ledningsnettet er 0,05 %., 
 
Avløpsnettet til Kambo renseanlegg  
Dere har rapportert at det er 6082 innbyggere og 78 fritidsboliger som er tilknyttet avløpsnettet som 
fører avløpsvann til Kambo renseanlegg. Dere har rapportert at det er 10 installerte nødoverløp på 
denne delen av avløpsnettet. Det ble ved forrige rapporteringsår påpekt at det var mangelfull 
rapportering på avløpsnettet, da det ikke ble rapportert inn beregnet mengde avløpsvann (m3). 
Dette har ikke Moss kommune rapportert inn for egenkontrollrapporteringen i 2021 heller. Dette er 
et gjentagende avvik. Vi forventer ved neste års egenkontrollrapport at dere oppgir mengde overløp 
(m3).  
 
Dere oppgir at dere har hatt overløp i over 15 timer i 2021, hvor dere har beregnet at det ble sluppet 
ut 3,9 kg fosfor fordelt på 4 tilfeller av nødoverløp. Ved neste års rapportering skal det 
rapporteres mengde (m3) avløpsvann i overløp. Vi anser mangelfull -og rapportering etter fristen 
som alvorlig avvik da dette har blitt påpekt tidligere. 
 
Moss kommune rapporterer at omfang av lekkasje ut fra ledningsnettet til Kambo renseanlegg er 
0,02%. 
 
Konklusjon 
Moss kommune har mangelfull rapportering og har ikke kontroll på tallene. Dere har ettersendt 
korrigerte tall to ganger etter utløpt frist. Dere har ikke beregnet vannmengder i overløp (m3). Dette 
er gjentagende avvik og gjør at rapporteringen ikke gir et godt nok bilde av forurensningene fra 
avløpsnettet. Dette må rapporteres riktig ved neste års rapportering. 
 
Vi minner om at fristen for å sende inn egenkontrollrapport for avløpssektoren er 1.mars. For 
rapporteringsåret 2021 sendte dere inn korrigerte tall 19.05.2022 og 25.05.2022. Vi ser alvorlig på at 
Moss kommune ikke har oversikt over tallene for avløpsnettene sine, og vi anser dette, samt 
mangelfull rapportering, som alvorlig avvik. Vi minner om at kommunen er ansvarlig for å 
kvalitetssikre tallene før det sendes inn til fristen 1.mars 2023. 
 
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/ 
 
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/skjemaog-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 
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Hilde Sundt SkålevågHilde Sundt Skålevåg 
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rådgiver 
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