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Tilbakemelding på egenkontrollrapport for avløpssektoren for 

rapporteringsåret 2021 - Nes kommune 

 

Nes kommune har ikke avvik fra vilkår i tillatelsen for rapporteringsåret 2021. Vi tar 

egenkontrollrapporteringen til etterretning. 

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

Vi viser til egenkontrollrapport og årsrapport for Nes kommune sitt avløpsnett og Fjellfoten 

avløpsrenseanlegg. 

Avløpsnett til Fjellfoten avløpsrenseanlegg 

Nes kommune har rapportert at avløpsnettet til Fjellfoten avløpsrenseanlegg har 67 installerte 

nødoverløp i Altinn. I skjema for årsrapport har dere koordinatfestet  13 utslippspunkter, og angitt type 

utslipp til å være nedbør eller teknisk feil. Kommunen må for neste år rapportere riktig, slik at antall 

installerte nødoverløp er likt i Altinn og i skjema for årsrapport.  

Mengde urenset avløpsvann i overløp er i årsrapporten beregnet til 934 m3/år. 

I årsrapporten har dere beregnet at 4 kg fosfor ble sluppet ut i Glomma i Vorma ved overløp på 

avløpsnettet i 2021, mens det i rapport fra Driftsassistansen på Romerike, tabell 23 Punktutslipp på 

ledningsnettet er beregnet at 20,24 kg fosfor ble sluppet ut fra avløpsnettet i 2021. Kommunen må for 

neste år rapportere riktig mengde for utslipp av fosfor fra avløpsnettet. 

 

Fjellfoten avløpsrenseanlegg 

Det er for 2021 rapportert at Fjellfoten avløpsrenseanlegg har mottatt og behandlet 1 250 637 m3 

avløpsvann og at 17 466 m3 har gått i overløp. Avløpsvannet i overløp utgjør 0,21 % av alt vann inn til 

renseanlegget. Mengde avløpsvann i overløp er uforandret sammenliknet med tall fra 2020. Det er 

videre rapportert om mindre avløpsvann inn til renseanlegget i 2021 enn det som er registrert 2020. 
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Tilført mengder tungmetaller til Fjellfoten renseanlegg viser en minkende trend 

for bly, sink, arsen, kadmium, kvikksølv, nikkel og krom sammenliknet med tall for 2020. Statsforvalteren 

bemerker at gjennomsnittsverdiene for kobber og sink tilført avløpsrenseanlegget er høyere enn 

gjennomsnittverdiene beregnet for samtlige avløpsrenseanlegg i Oslo og Viken (2020-tall), for nevnte 

tungmetaller i 2021. 

Fjellfoten avløpsanlegg har ingen avvik fra rensekravet for fosfor på 90 % for 2020. Anlegget 

oppfyller også sitt krav om sekundærrensning.  

Kommunen påpeker i sin rapportering at Fjellfoten avløpsrenseanlegg har tilstrekkelig kapasitet i mange 

år fremover, og at det arbeides videre med nytt slambehandlingsanlegg. Nes kommune rapporterer 

videre at Rånåsfoss renseanlegg skal nedlegges og at avløp fra Rånåsfoss vil gå til Fjellfoten, samt at 

kommunen har søkt Statsforvalteren om ny utslippstillatelse. I rapport fra Driftsassistansen på Romerike 

oppsummeres tiltak som bør prioriteres i 2022; blant annet nevnes det at Nes kommune skal i gang med 

ny overføringsledning i Glomma mellom Rånåsfoss og Fjellfoten RA. Bakgrunnen for tiltaket er at det 

planlegges større etableringer av en rekke nye boliger og næringseiendommer ved Rånåsfoss. 

 

Konklusjon 

Nes kommune har ikke avvik fra vilkår i tillatelsen i rapporteringsåret 2021. 

Statsforvalteren bemerker at antall installerte nødoverløp rapportert i Altinn er forskjellig fra antall 

rapporterte nødoverløp i skjema for årsrapport. Videre er også rapporterte tall i årsrapport for mengde 

fosfor sluppet ut ved overløp på avløpsnettet, ulikt tall beregnet via Driftsassistansen på Romerike. Vi 

forutsetter at kommunen retter opp dette ved neste års rapportering.  

Vi tar ellers egenkontrollrapporten 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 

  

 

Irene Tronrud 

seniorrådgiver 

Klima- og miljøvernavdelingen 
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