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Tilbakemelding på egenkontrollrapport for avløpssektoren for 

rapporteringsåret 2021 - Nesbyen kommune 

 

Nesbyen kommune klarer ikke sekundærrensekravet for rapporteringsåret 2021. Alle prøver 

for BOF5 er overskredet med 100% for konsentrasjonskravet for enkeltanalyser. Dette er et 

avvik. Dere klarer ikke antall godkjente prøver iht. forurensningsforskriften § 14-13. Dette er 

et avvik. Nesbyen kommune har søknad om ny tillatelse til behandling hos Statsforvalteren i 

Oslo og Viken. 

 

Så lenge Nesbyen renseanlegg ikke overholder krav til utslipp, vil ett hvert nytt påslipp av nye 

abonnenter, private eller næring, bli betraktet som en forsettlig økning av ulovlig utslipp. 

 

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

 

Vi viser til egenkontrollrapport og årsrapport for Nesbyen kommune sitt ledningsnett og Nesbyen 

renseanlegg. 

 

Ledningsnett til Nesbyen kommune 

Nesbyen kommune har rapportert at ledningsnettet til Nesbyen renseanlegg har 8 installerte 

nødoverløp og ingen regnsvannsoverløp. Dere har rapportert at det ikke har vært noen tilfeller med 

nød – eller regnsvannsoverløp for 2021. 

 

Nesbyen renseanlegg 

Det er for 2021 rapportert at Nesbyen renseanlegg har mottatt og behandlet 182622 m3 avløpsvann 

og 22 m3 har gått i overløp. Mengde tilført avløpsvann har sunket 5,5% fra 2020. 

 

Nesbyen kommune har rapportert at dimensjonerende kapasitet for anlegget i pe (BOF5) er 5300. I 

2021 er det rapportert å være 2200 personer og 1650 fritidsboliger tilknyttet avløpsanlegget. Antall 

personer og fritidsboliger tilknyttet renseanlegget har økt med hhv. 8 % og 23% fra 2020. 
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Den målte maksukebelastningen har dere rapportert til å være 4460 pe, som er lavere enn hva 

renseanlegget er dimensjonert for. Nesbyen renseanlegg har ingen avvik fra rensekravet for fosfor 

på 93 % for 2021, da renseeffekt var 97 %. Renseanlegget har krav om sekundærrensing, men klarer 

ikke sekundærrensekravet for rapporteringsåret 2021. For enkeltanalysene for KOFCR er 5 av 12 

prøver godkjent for enten konsentrasjon eller renseeffekt. For BOF5 er 4 av 12 prøver godkjent for 

enten konsentrasjon eller renseeffekt. I henhold til forurensningsforskriften § 14-13 skal 10 av 12 

enkeltprøveanalyser være godkjent for enten konsentrasjonskrav eller renseeffekt, mens dere i 2021 

har 7 prøver for KOFCR og 8 prøver for BOF5 som ikke klarer rensekravet. Dette vil si at dere er i 

brudd med sekundærrensekravet, og dette er et avvik. I tillegg er alle prøvene for BOF5 overskredet 

med 100 % for konsentrasjonskravet. Dette er også et avvik. 

 

Vi påpeker plikten renseanlegget har til å varsle Statsforvalteren dersom utslippet er overskredet 

med 100% av det rensekravene sier, jf. forurensningsforskriften §14-4.  

 

Kommunen rapporterer at anlegget er preget mye av fritidsbebyggelse tilknyttet, og dette medfører 

at forskjellen på gjennomsnittlig belastning og maks belastning er stor, og blir større og større. 

Renseanlegget har ikke sekundærrensetrinn, og rapporterer selv at dere ikke klarer 

sekundærrensekravet. Nesbyen kommunen planlegger å bygge et nytt renseanlegg og har inne 

søknad om utslippstillatelse av avløpsvann til Statsforvalteren i Oslo og Viken.  

 

 

Konklusjon 

Nesbyen kommune har rapportert utfyllende for 2021. Dere klarer ikke sekundærrensekravet for 

beregnet renseeffekt for BOF5, og klarer heller ikke rensekravene ift. antall prøver. Dere er i brudd 

med sekundærrensekravet, og dette er et avvik. Vi tar med dette egenkontrollrapporten for 2021 til 

etterretning. 

 

Så lenge avløpsnettet ikke overholder krav gitt i eller i medhold av lov, anser vi alle nye tillatelser til 

påslipp, eller avtale om økte påslipp til avløpsanlegget, private eller bedrifter, som forsettlig brudd 

på tillatelsen. 

 

Vi påpeker plikten renseanlegget har til å varsle Statsforvalteren dersom utslippet er overskredet 

med 100% av det rensekravene sier, jf. forurensningsforskriften §14-4.  

 

Nesbyen kommune har søknad om ny tillatelse til behandling hos Statsforvalteren i Oslo og Viken. 

 

 

For oppdatert informasjon om rapporteringskrav og metode viser vi til veileder for 

egenkontrollrapportering for avløp, som er tilgjengelig på: 

 

https://www.miljodirektoratet.no/skjema/avlop-rapportering/ 

 

Rapporteringsskjema for 2022 vil være tilgjengelig via Altinn fra februar 2023. Vi minner om at 

årsrapporteringen til Statsforvalteren skal legges som vedlegg i Altinn. Skjema for årsrapporteringen 

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 
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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 

  

 

Oda Felix Sønslien 

rådgiver 

Klima- og miljøvernavdelingen 
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