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Oppfølging etter avløpskontroll i Nesodden kommune
Fylkesmannen mener at kommunens virksomhet på avløpssektoren ikke har en bemanning
som er tilstrekkelig tilpasset de miljøutfordringene kommunen står ovenfor og at kapasitet
og kompetanse bør styrkes.
Det skal innen 1.10.2016 utarbeides et samordnet handlingsplan for prioriterte tiltak frem
mot 2021som besvarer de avvik kommunen har på vilkår i utslippstillatelsen. Tiltaksplan
for redusert fremmedvann og overvann vil være en integrert del av handlingsplanen.

Vi viser til vår kontrollrapport fra 25.06 2014 hvor det ble avdekket 3 avvik under kontrollen. I
oppfølgingsmøte med kommunen den 12.05 2016 ble mottatt materiale gjennomgått med hensyn
på avvikene fra tillatelsen. Følgende fra kommunen deltok på dette møtet:
Navn
Tove Wahl Robertsen
Reidun Isachsen
Wenche Dørum
Roger Taaje

Stilling
Prosjektleder
Virksomhetsleder
Overingeniør
Driftsleder

De tre avvikene omfattet plan for reduksjon av fremmedvann med handlingsdel, risiko og
risikoreduserende tiltak samt ledningsnettfornyelse med tilhørende handlingsdel.
Hovedplan for drikkevann og vannmiljø fra 2009 er styrende for avløpsvirksomheten og for
videreutvikling av virksomheten. Selv om Fylkesmannen mener planen burde vært rullert for å
kommunisere og forankre VA-virksomhetens behov innenfor de store utfordringene på klima,
befolkningsvekst og vannkvalitet, ønsket kommunen at planen ikke rulleres nå. Kommunen var
av den oppfatning at planen fra 2009 hadde gitt politikerne et godt grunnlag og skapt forståelse
for områdestrategiene fremover på VA-sektoren.
Kommunen har et stort tiltaksbehov for å møte både kortsiktige og langsiktige behov på
avløpssektoren. Fylkesmannen konkluderte med etter gjennomgangen at for å oppfylle
utslippstillatelsens vilkår utvikles en samordnet handlingsplan for ROS analyse (forebyggende

tiltak), fremmedvann/overvann og fornyelse av ledningsnett. Handlingsplanen skal besvare
avvikene i tilsynsrapporten og skal gjelde for perioden 2017-2021.
Med utgangspunkt i tilstanden i bekker/ vassdrag i kommunen og tiltaks- og investeringsbehovet
fremover innen avløp, er vi av den oppfatning at virksomheten i dag bør få styrket bemanning
både på kompetanse og kapasitet for å sikre oppfølging av kritisk avløpsinfrastruktur.
Å tilpasse virksomheten for klimaendringer og befolkningsvekst blir spesielt viktig. Når det
gjelder overvannshåndtering er det viktig at en utvikler og forbedrer kunnskapsgrunnlaget blant
annet gjennom detaljerte temakart over flomveier og som grunnlag for hensynssoner i
arealbestemmelsene. Kommunen bør utarbeide retningslinjer for hvorledes en skal følge opp og
stille riktige krav ovenfor utbyggere, tiltakshavere og private for øvrig. Overvannshåndtering i
allerede utbygde områder vil være spesielt krevende. Her bør kommunen se mulighetene for å
være et forbilde for andre ved å vise gode eksempel på lokal overvannshåndtering på egen
eiendom.
Konklusjon:
På bakgrunn av kommunens innsendte materiale på tiltaksplaner, ROS-analyser m.v. og
gjennomgang på møtet ble konklusjonen at det lages en samordnet handlingsplan som følger
vannforskriftperioden frem mot 2021 og som besvarer avvikene i utslippstillatelsen. Planen
sendes Fylkesmannen innen 1.10.2016. Dersom vi finner denne tilfredsstillende lukkes de tre
avvikene i tilsynsrapporten.
Informasjon om gebyr for utført kontroll
Gjennomgang av dokumentasjon med kommunen den 12.05 2016 er å betrakte som en
etterkontroll og en avslutning i forhold til oppfølging av tilsynet i 2014.
Fylkesmannen skal innkreve gebyr for sitt kontrollarbeid, jf. forurensningsforskriften kapittel 39.
Virksomheten er plassert i risikoklasse 3. I følge gebyrreglene medfører dette et gebyr på kr.
12 500 til statskassen. Faktura vil bli ettersendt fra Miljødirektoratet.
Med hilsen
Jens Hertzberg
faggruppeleder
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