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Tilbakemelding på egenkontrollrapportering for 2021 - avløpsanlegg der 
Statsforvalteren har tatt over som forurensningsmyndighet i løpet av 
rapporteringsåret 

Statsforvalteren i Oslo og Viken har i løpet av 2021 tatt over forurensningsmyndigheten for 
flere mindre avløpsanlegg som tidligere har vært regulert etter forurensningsforskriften 
kapittel 13, men som nå er innenfor større tettbebyggelser regulert etter kapittel 14.  
 
Vi sender dette brevet til anleggseierne for disse avløpsanleggene. Brevet inneholder viktig 
informasjon om årlig rapportering til Statsforvalteren. 
 
Statsforvalteren i Oslo og Viken gjennomgår årlig rapportering for avløpssektoren i vår region I dette 
arbeidet gjennomgår vi rapportene for alle avløpsanleggene som er innenfor større tettbebyggelser, 
dvs. som har et samlet utslipp på mer enn 2 000 pe (BOF5) til ferskvann eller 10 000 pe (BOF5) til sjø. 
Disse reguleres etter forurensningsforskriften kapittel 14 med Statsforvalteren som 
forurensningsmyndighet. Plikt til rapportering fremgår av forurensningsforskriften og eventuelt gitt 
tillatelse.  
 
Tettbebyggelsesvurdering og bytte av forurensningsmyndighet 
Det foregår for tiden et stort kartleggingsarbeid av tettbebyggelser i kommunene våre. Flere 
avløpsanlegg/utslipp kan ligge innenfor samme tettbebyggelse, og det er det samlede utslippet fra 
alle avløpsanlegg innenfor tettbebyggelsen som utgjør tettbebyggelsens samlede utslipp, og som 
avgjør om tettbebyggelsen, og tilhørende avløpsanlegg, skal reguleres etter kapittel 13 eller kapittel 
14 i forurensningsforskriften.  
 
Kommunenes tettbebyggelsesvurderinger har resultert i at det er blitt oppdaget at mange 
tettbebyggelser er større enn først antatt. I disse tettbebyggelsene ligger det avløpsanlegg som 
tidligere har vært regulert etter kapittel 13 med kommunen som forurensningsmyndighet, men som 
nå viser seg å ligge innenfor en større tettbebyggelse og dermed skal reguleres etter kapittel 14. 
Dette medfører at Statsforvalteren og ikke kommunen som er forurensningsmyndighet for utslippet, 
og dermed at den årlige rapporteringen skal skje til Statsforvalteren og ikke til kommunen. 
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Informasjon om egenkontrollrapportering og årsrapportering på avløpssektoren 
Det er to ulike former for rapportering som skal sendes inn til Statsforvalteren. Under følger 
informasjon om disse. 
 
Egenkontrollrapportering 
Virksomheter Statsforvalteren er myndighet for, har vilkår om årlig rapportering i sine tillatelser. 
Slike rapporter kalles gjerne egenkontrollrapporter. Rapportene oppsummerer året som har gått, og 
inneholder fakta knyttet til krav i tillatelsen. Når vi får tilsendt rapportene går vi gjennom dem og 
sender en tilbakemelding til virksomheten. Alle med tillatelse til drift av avløpsanlegg skal levere 
egenkontrollrapport til oss innen 1. mars hvert år. Vi følger opp kommunene og anleggene 
kontinuerlig for å bidra til at de driver i tråd med tillatelsene sine. 
 
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/ 
 
Veileder for egenkontrollrapportering for bioavfall og slam er tilgjengelig på: 
https://www.miljodirektoratet.no/skjema/bioavfall-slam-rapportering/ 
 
Årsrapportering 
Statsforvalteren innførte også utvidet årsrapportering for avløpssektoren fra rapporteringsåret 2018 
etter en mal som hadde eksistert i flere år i Oslo og Akershus. Rapporteringsskjemaet for utvidet 
årsrapportering ble likt for hele Oslo og Viken fra 2019. Formålet med utvidet årsrapportering er å få 
mer utdypende informasjon enn hva som kan legges inn i egenkontrollrapporteringen i Altinn. Dette 
gjelder blant annet informasjon om utslippspunktene på avløpsnettet i form av blant annet 
koordinater og utslippsmengder i løpet av rapporteringsåret.  
 
Skjemaer for utvidet årsrapport skal legges ved som et eget vedlegg i egenkontrollrapporteringen i 
Altinn. Skjemaet finnes på våre hjemmesider: https://www.statsforvalteren.no/oslo-og-viken/skjema-
og-tjenester  
 
Rapportering for 2021 og neste års rapportering 
Vi sender dette brevet som informasjon til alle anleggseiere for avløpsanleggene der Statsforvalteren 
har tatt over myndigheten i løpet av rapporteringsåret 2021. Anleggene er listet opp i tabell 1 under.  
 
Alle avløpsanleggene er ikke blitt korrekt registrert i våre datasystemer, og dermed har ikke 
Statsforvalteren mottatt rapporteringen for 2021 før disse feilene ble rettet opp. Dette medfører at 
vi i år ikke vil gjennomgå alle egenkontroller og årsrapporter for disse anleggene. Vi vil gjennomgå 
rapportene f.o.m. neste år, dvs. for rapporteringsåret 2022.  
 
Det er noen av avløpsanleggene i tabellen som vi ser at ikke har gjennomført den årlige 
rapporteringen for 2021. Anleggseiere må sikre at dette gjennomføres til neste år. Dersom 
rapporteringen ikke blir gjort, vil dette følges opp som brudd på regelverket og vi vil vurdere å bruke 
tvangsmulkt.  
 
Rapporteringsskjema for 2022 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2023. 
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Tabell 1: Oversikt over avløpsanlegg som dette brevet er adressert til. Informasjonen er hentet fra 
våre databaser: 
 
Navn på anlegg Kommune Ansvarlig som skal ha 

brevet 
Høgevarde renseanlegg  Flå Høgevarde AS 

Mauredokki renseanlegg  Hol Sander Ottar Søndrål 

Veggli renseanlegg  Rollag Rollag kommune 

Svartli renseanlegg Rollag Vegglifjell vann- og 
avløpsselskap 

Nipeto renseanlegg Flesberg Nipeto vann- og 
avløpsselskap 

Sølvseter 2 renseanlegg Flesberg Sølvseter Hytteforening 

Værås hyttegrend Flesberg Ble Eiendom Bio AS 

Borge-Blestua hytteområde Flesberg Blefjell vann- Og 
avløpsselskap AS 

Gvelven fellesanlegg A/C Flesberg ØYSTEIN GJELLERUD 

Ble Fjellskog AS Flesberg BLE FJELLSKOG AS 

Værås hyttetun Flesberg VÆRÅS HYTTETUN 

RAVA BLE SA Flesberg RAVA BLE SA 

Gvelven fellesanlegg B Flesberg ØYSTEIN GJELLERUD 

 
 
Med hilsen 
 
Hilde Sundt Skålevåg 
seksjonssjef 

  
 
 
Mabel Katrine Trovum 
rådgiver 

Klima- og miljøvernavdelingen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Mottakerliste: 
BLE EIENDOM BIO AS v/ Rom Konsult Norge AS 

Statsminister Torps vei 30 
1738 BORGENHAUGEN 

HØGEVARDE AS Vetervegen 19 3539 FLÅ 
Sander Ottar Søndrål    
ØYSTEIN GJELLERUD Vestsida 1101 3623 LAMPELAND 
ROLLAG KOMMUNE Vrågåvegen 10 3626 ROLLAG 
BLEFJELL VANN OG 
AVLØPSSELSKAP AS 

Postboks 43 3621 LAMPELAND 

NIPETO VANN- OG 
AVLØPSSELSKAP AS 

Tonvegen 79 3622 SVENE 

VÆRÅS HYTTETUN c/o Einar S. Amundsen Johan 
Halvorsens vei 22 

3011 DRAMMEN 

BLE FJELLSKOG AS c/o Roger Rustand 3623 LAMPELAND 
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RAVA BLE SA Grimelundsveien 7B 0775 OSLO 
SØLVSETER HYTTEFORENING V/Anne-Kristin Hansen 

Falkeveien 18 
3475 SÆTRE 

VEGGLIFJELL VANN- OG 
AVLØPSSELSKAP AS 

Numedalstunet 3628 VEGGLI 
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