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Tilbakemelding på egenkontrollrapportering for avløpssektoren 
rapporteringsåret 2021 - Nesodden kommune 

 
Nesodden kommune har gjentagende mangelfull rapportering. Dette er et avvik. Vi tar 
egenkontrollrapporten til etterretning. 
 
Rapporteringsskjema for 2022 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2023. 
 
Vi viser til egenkontrollrapportene og årsrapport for Nesodden kommune sitt avløpsnett tilknyttet 
VEAS renseanlegg og Buhrestua renseanlegg. 
 
Nesodden avløpsnett til VEAS og Buherstua renseanlegg 
Buhrestua renseanlegg er lagt ned og bygget om til en pumpestasjon. Avløpsvannet føres via 
ledningsnett til VEAS. 
 
Nesodden kommune har rapportert at avløpsnettet tilknyttet til VEAS har installert 18 nødoverløp og 
ingen regnvannsoverløp. Dere har rapportert at det er 14 100 innbyggere og 230 fritidsboliger 
tilknyttet avløpsnettet til VEAS. Dere har beregnet et samlet utslipp av 27 819 m3 og 209 kg fosfor fra 
nødoverløpene på avløpsnettet i kommunen i 2021. 
 
Installerte overløpsutslipp manglet koordinatfesting og registrering av tid (time/år) for hvor lenge 
overløpene har pågått. Dette er gjentagende mangelfull rapportering for ledningsnettet. Dette er et 
avvik.  
 
Konklusjon 
Nesodden kommune har mangelfull rapportering på koordinatfesting og registrering av tid for 
nødoverløp på avløpsnettet for egenkontrollrapportering i 2021. 
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Statsforvalteren ser behov for å samordne krav om utslipp fra avløpsanlegg i Indre Oslofjord, for å 
følge opp helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden. Vi har dialog med VEAS angående behov for å søke 
om ny tillatelse, og vi oppfordrer Nesodden kommune til å søke om ny tillatelse etter 
forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann via avløpsnett til VEAS. Gjeldende tillatelse 
for Nesodden kommune datert 06.02.2012 er utdatert og samsvarer ikke med dagens situasjon på 
avløpssektoren i kommunen. 
 
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/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 

  
 
Oda Felix Sønslien 
rådgiver 

Klima- og miljøvernavdelingen 
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