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Oppfølging av avløpstilsyn for Nittedal kommune
________________________________________________________________________
To av de fem avvikene fra tilsynsrapporten fra 2014 kan lukkes. De gjenstående tre
avvikene må lukkes innen 1.11 2017.
Arbeidet med nedleggelse av de tre kommunale renseanleggene går som planlagt.
Formålet med møte den 18.11 2016 var å vurdere om de 5 avvikene fra kontrollrapporten fra
28.11 2014 kunne lukkes. På møtet deltok følgende fra kommunen:
Navn
Bjørn Rønholt
Roar Vira
Cecilie Raasok

Stilling
Enhetsleder kommunalteknikk
Avdelingsleder drift
Avdelingsingeniør

1. Gjennomgang av levert fagmateriale og dialog på møtet den 18.11 2016 ga følgende
resultat:
Avvik fra kontrollrapporten 2014
1. Utslippskontrollen på
renseanlegg og overløp på
ledningsnett er ikke
tilfredsstillende.
2. Det mangler en handlingsplan
for reduksjon av fremmedvann.
3. Miljørisikovurderingen innen
avløp og vannmiljø er
mangelfull
4. Beredskapsplanen må
oppdateres.
5. Avvikshåndteringen er
utilstrekkelig

Resultat 2016:
Avviket lukkes.
Nytt driftsovervåkingssystem er på plass. Det
arbeides med å få bedre systemer for rapportering.
Heving av datakvalitet er nødvendig for de gamle
ledningsanleggene.
Plan for reduksjon av fremmedvannstiltak har for
svake kriterier for utvelgelse av ledningsanlegg og
oppfølging i tid. Kum-utbedringer er nå kommet
inn som ett av tiltakstypene.
Kommunen arbeider for tiden med en ROSanalyse som skal tilfredsstille Fylkesmannens krav
på ledningsanlegg og klima.
Oppdateres når ROS- analysen er på plass.
Avviket lukkes.
Elektronisk avvikssystem er på plass, men det bør
settes opp bedre rutiner for bruk.

2. Øvrige kommentarer:
Nedleggelse av kommunens renseanlegg
Arbeidet med nedleggelse av de tre kommunale renseanlegg går som planlagt. Slattum
renseanlegg nedlegges først. Omfattende undersøkelser og utredninger er gjort i forbindelse med
trasevalg på overføringsledningen til PA6. Optimaliseringstiltak ble gjort på Slattum renseanlegg
i 2014 for å bedre kapasiteten på renseanlegget til nedleggelse finner sted i 2017/2018. I samsvar
med utslippstillatelsen.
Stor andel gamle separatsystem
En stor andel av kommens ledningsnett er lagt før 1970 og består av betongledninger uten
gummifuger i skjøtene. Kommunen har derfor et stort etterslep av gamle utette avløpsledninger
som fører til forurensningsutslipp i bekker og vassdrag.
Kommunen har et godt tempo i rehabilitering av gamle betongledninger, men har for svake
styringskriterier for utvelgelse av tiltak som reduserer fremmedvann. Målinger i prioriterte
avløpssoner for å vurdere effekter av tiltak for reduksjon av fremmedvann må være en del av
tiltaksplanen jfr. utslippstillatelsen og avvik 2.
Hovedplan vannmiljø og avløp:
Det ble opplyst at nåværende plan skal revideres innen 2017. Fylkesmannen bemerket at den må
ha økt fokus på overvannshåndtering i utviklingsområdene.
Kommunen deltar aktivt i et klimanettverk for kommunene i nedre Romerike.
Avløp spredt bebyggelse
Alle husstander i spredt bebyggelse har fått pålegg om oppgradering av sine private
avløpsanlegg. Arbeidet går som planlagt.
3. Konklusjon

Fylkesmannen gir kommunen en ny frist for å lukke de gjenstående avvikene fra
utslippstillatelsen. Utarbeidelse av plan for reduksjon av fremmedvann, miljørisikovurdering og
beredskap sendes Fylkesmannen innen 1.11 2017.
4. Informasjon om gebyr for utført kontroll
Gjennomgang av dokumentasjon og møte den 18.11 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
Dokumentet er elektronisk godkjent.

Simon Haraldsen
senioringeniør

