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Hei

Vi viser til søknad om utslippstillatelse for utslipp av kommunalt avløpsvann og overvann i Søre Askøy
tettbebyggelse, datert 10.07.2020. Kapittel 15 Midlertidige utslipp gir en oversikt over planlagte midlertidige
utslipp, hvilken periode det midlertidige utslippet vil være i drift, samt en kort vurdering av
resipientforholdene for disse utslippene. I samsvar med søknaden varsles det herved at følgende
midlertidige utslipp vil bli iverksatt:

Utslippsnr. 16.04 Badeelven:

Eksisterende Badeelven renseanlegg vil bli satt ut av drift fra mandag 17. august, og avløpsvannet vil gå i
overløp som beskrevet i søknaden (kap. 15.4.1). Arbeidene med oppgradering av renseanlegget til
primærrensing skal utføres med god fremdrift, slik at perioden for overløpsdrift vil bli så kort som mulig. Vi
vil varsle igjen når oppgraderingen er ferdigstilt, og det nye prosessanlegget er satt i drift.

Utslippsnr. 20.05 Skiftesvik:

Vi viser til tabell 2 «Oversikt over perioder for midlertidige utslipp» i kapittel 15.1 i søknaden. For utslippet i
Skiftesvik er det her oppgitt en periode for det midlertidige utslippet fra august 2019 til mars 2021. Det er
ved inkurie skrevet feil årstall i søknaden, og riktig periode skal være august 2020 til mars 2021.

Vi varsler med dette at vi i løpet av neste uke setter i drift pumpestasjonen i Slettebrekkdalen, slik at utslipp
22.01 Træet overføres til Skiftesvik. Dette gjøres nå for å kunne renovere avløpsledningen fra
pumpestasjonen i Slettebrekkdalen og ned til utslippspunktet ved Træet. Avløpsledningen på denne
strekningen har dårlig tilstand med fare for at det oppstår lekkasjer til Træsvatnet (badeplass) og vassdraget
videre ned til sjø. Denne avløpsledningen vil fra neste uke kun fungere som overløpsledning fra
pumpestasjon i Slettebrekkdalen, og vi vil dermed ha mulighet til å starte arbeidene med renovering.

Som beskrevet i søknaden (kap. 15.3.1) planlegger vi sanering av utslippet i Skiftesvik, og overføring av dette
til Strusshamn renseanlegg, innen mars 2021. Vi vil sende et nytt varsel når pumpestasjonen i Skiftesvik er
ferdigstilt og kan settes i drift. 

Med vennlig hilsen
Sissel Aasebø
seksjon VA


