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Ny utslippstillatelse etter forurensningsloven for Oslo kommune- avløp
I medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981
(forurensningsloven) har Fylkesmannen i Oslo og Akershus utarbeidet en ny
utslippstillatelse for Oslo kommune på avløpssektoren. Vilkårene for ny utslippstillatelse
følger vedlagt.
Tillatelsen gjelder fra dags dato og erstatter tidligere tillatelse.

Bakgrunn
Fylkesmannen i Oslo og Akershus ser behov for ny tillatelse grunnet økte krav til risiko- og
sikkerhetsvurderinger, utvidelse av rensekapasitet på Bekkelaget renseanlegg, implementering av
Midgardsormen samt økende behov for strengere krav til utslippskontroll av overløp m.v. som
følge av vannforskriften. Tillatelsen vil erstatte tillatelse gitt av Fylkesmannen den 01.03.1994
med endringer den 11.07.1995.
Vedtak
Fylkesmannen har besluttet å gi en ny utslippstillatelse på avløpssektoren for Oslo kommune
med hjemmel i lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensning og avfall (forurensningsloven) §§
11 og 16 og med hjemmel i forurensningsforskriften kapittel 14 Krav til utslipp av kommunalt
avløpsvann fra større tettbebyggelse.
Tillatelsen gjelder fra dags data og erstatter eksisterende tillatelse gitt av Fylkesmannen den
01.03.1994 med endringer den 11.07.1995. Fylkesmannen trekker derfor tilbake eksisterende
tillatelse med hjemmel i forurensningsloven § 18 3. ledd.
Fylkesmannen har ved avgjørelsen av om tillatelse skal gis og ved fastsetting av vilkårene, lagt
vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper
som tiltaket for øvrig medfører. Det er satt vilkår til tillatelsen.
Det kan foretas endringer i denne tillatelsen i medhold av forurensningsloven § 18. Endringene
skal være basert på skriftlig saksbehandling og forsvarlig utredning av saken. En eventuell
søknad om endring må derfor foreligge i god tid før endring ønskes gjennomført.
Tillatelsen med tilhørende vilkår følger vedlagt dette brevet.

At forurensning er tillatt utelukker ikke erstatningsansvar for skade og ulempe eller tap forårsaket
av forurensningen, jfr. forurensningsloven § 56.
Brudd på tillatelsen er straffbart etter forurensningsloven §§ 78 og 79.
Høring
På grunn av at renseanlegg og utslippspunkter beholdes og ny tillatelse ikke vil føre til økt
forurensing har det ikke vært nødvendig med offentlig kunngjøring, jf. forurensningsforskriften §
36-7 andre ledd bokstav b. Fylkesmannen har derimot sendt utkast til ny utslippstillatelse på
høring i juni 2014 til Oslo kommune, Asker kommune, Bærum kommune, VEAS samt
Vannområde Oslo.
Vi mottok høringsuttalelser fra VEAS og fra Oslo kommune v/ vann- og avløpsetaten.
Det ble i høringsuttalelsen fra VEAS reist tvil om Fylkesmannens lovhjemmel til å stille krav om
” optimalt samspill” i forbindelse med bruken av tunnelsystemet og renseanleggene. Vi har tatt
høringsuttalelsen til følge, og valgt å legge til grunn den eksisterende overenskomsten mellom
partene for å definere Oslo kommunens ansvar i tillatelsen knyttet til tunnelsystemet. Vi vil
allikevel understreke at det bør vurderes om overenskomsten mellom eierkommunene og VEAS
er tilstrekkelig kunnskapsbasert og fremtidsrettet da det forventes at alle parter bidrar til at blant
annet overløpsutslippene til fjorden blir minst mulige.
Fylkesmannens vurderinger
Etableringen av Midgardsormen har vært utfordrende med hensyn på utslippskrav i tillatelsen da
det så langt er lite kunnskap om hvordan Midgardsormen påvirker renseanlegg og utslipp. Vi har
her hatt en god dialog med vann- og avløpsetaten i kommunen da det i dag mangler
erfaringsdata. For øvrig er vi svært positiv til etableringen av Midgardsormen som har ført til at i
alt 45 overløp med utslipp til Akerselva og Hovinbekken er blitt sanert eller endret. Dette er en
omfattende reduksjon av avløpsvann til de nedre delene av disse vassdragene og Indre Oslofjord
i Bjørvika.
De forholdene som blir vurdert å ha størst betydning for vannmiljøet er regulert i tillatelsen.
I utslippstillatelsen har Fylkesmannen lagt vekt på de utfordringer kommunen står ovenfor når
det gjelder klimaendringer, sterk befolkningsvekst, fortettinger og strengere krav til vannkvalitet
gjennom vannforskriften. Økte tilførsler til avløpssystemene, og til vassdrag og fjord stiller økte
krav til god og systematisk planlegging for å møte utfordringene med å utvikle robuste
avløpssystemer. Fylkesmannen har derfor i sin tillatelse lagt vesentlig vekt på tiltaksplaner basert
på vurderinger av miljørisiko og sikkerhet.
Vi registrerer at det allerede er underkapasitet på Bekkelaget renseanlegg. Dette vil bl.a. medføre
at Fylkesmannens utslippskrav i perioden fram til utvidelsen av Bekkelaget renseanlegg er
ferdigstilt i 2020, ikke vil bli oppfylt. Det er i tillatelsen stilt krav om kompenserende tiltak for å
møte denne kritiske perioden.
Vi har sett at beslutningsprosessene som kreves fra en startet planleggingen av utvidet
Bekkelaget renseanlegg til ferdigstillelse er svært tidkrevende. Det er viktig at en sørger for at en
ikke kommer på etterskudd på nytt når det gjelder fremtidig behandlingskapasitet på Bekkelaget
renseanlegg i forhold til prognoser for befolkningsvekst. Vi forventer at en frem mot 2020 starter
utredninger om hva som er nødvendig tid for planlegging av videre kapasitetsutvidelser av
renseanlegget og når planleggingen bør starte.

Fylkesmannen ser på lokal overvannsdisponering ved kilden som hovedstrategien for å møte
utfordringene med endret klima, økt andel tette flater og endringer av avrenning som følge av
dette. I tillegg vil det være behov for økt separering av eksisterende fellessystemer i utsatte
områder. Vi ser at hovedutfordringene knyttet til overvann er innenfor de eksisterende områder,
med bygater osv. Vi har i utslippstillatelsen lagt vekt på kommunens arbeid med overvannsplaner
både i nye – og i eksisterende områder.
Vannforskriften:
Vi har som sektormyndighet plikt til å vurdere kravene etter vannforskriften og kan stille
strengere krav hvis nødvendig enn de krav som fremgår i forurensningsforskriftens kapittel 14.
Vannforskriftsmålet om god økologisk og kjemisk vanntilstand er krevende. Vi har valgt å legge
vekt på i tillatelsen utslippsdokumentasjon, miljørisiko og handlingsplaner for å møte sterk
befolkningsvekst med økt fortetting og hurtigere avrenning over tette flater og klimatiske
endringer med mer nedbør totalt og mer ekstrem nedbør. Her ligger et stort skadepotensiale på
vannmiljø og kritisk VA infrastruktur.
Ut fra de kravene som Fylkesmannen har satt i denne utslippstillatelsen mener vi at
vannforskriftens krav i §§ 4,7 og 8 ikke er noe hinder for denne tillatelsen.
For øvrig har Oslo kommune i 2014 laget en hovedplan avløp som har vannforskriftens
målsettinger som et overordnet mål på avløpssektoren.
Vi er kjent med at det er tett og god dialog mellom Vannområde Oslo og vann- og avløpsetaten
på vannkvalitetsovervåking og tiltak knyttet til den enkelte vannforekomst.
Naturmangfoldloven:
Vi har vurdert kommunens utslipp etter naturmangfoldloven. Nåværende utslipp av avløpsvann
er et resultat av de vanlige prinsipper som er hjemlet i forurensningsloven. Det at en arbeider for
å sanere mindre utslipp og føre det til Bekkelaget renseanlegg gjør at det blir mindre negative
påvirkninger av naturmangfoldet i bekkeresipientene. Vi regner at § 9 om føre var prinsippet er
ivaretatt gjennom de fastsatte utslippskravene, krav til miljørisiko, sikkerhet samt forebyggende
tiltak. Når det gjelder § 10 i loven vedrørende samlet belastning til fjorden regner vi med at dette
er sikret gjennom utslippskravene til Bekkelaget renseanlegg m.m.. Likeledes § 11 om kostnader
og § 12 om miljøteknikk er avklart gjennom de vilkårene som er fastsatt i tillatelsen.
Selv om utslippene er innenfor de fastsatte grenser, plikter kommunen å redusere utslippene så
langt som mulig uten urimelige kostnader. Det samme gjelder utslipp av
forurensningskomponenter som det ikke er fastsatt grenseverdier for gjennom særskilte vilkår.
Konklusjon:
Selv om det er alvorlig underkapasitet på Bekkelaget renseanlegg fram til utvidet renseanlegg
står ferdig, vil det bli stilt krav som skal bidra til minst mulige negative konsekvenser for
byvassdragene og fjorden i denne perioden. Fylkesmannen forventer at kommunen ikke kommer
igjen på etterskudd i sitt avløpsarbeid, men arbeider fremtidsrettet og ser utviklingsmuligheter og
behov for flere tiår fremover.

Tiltak i vedlagte utslippstillatelse er opplistet i tabellen nedenfor og skal gjennomføres innen
fastsatte frister.
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Risikovurdering av industri
Et klimaregnskap for
Bekkelaget renseanlegg

15.03. 2016
15.03. 2016

3.0 Krav til miljørisikovurdering og håndtering

01.01. 2016

Risikoklasse
Kommunens avløpssektor er plassert i risikoklasse 2. En risikoklasse viser
forurensningspotensialet på avløpssektoren og hvor ofte Fylkesmannen skal føre tilsyn med
kommunen. Risikoklassen viser også forventet ressursbruk ved tilsyn, og størrelsen på gebyr
kommunen skal betale ved kontroll, jf. forurensningsforskriftens § 39-6. Fylkesmannen har lagt
forurensningspotensial og resipientvurderinger til grunn for valg av risikoklasse 2.
Gebyr
Fylkesmannen viser til kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen for vår
konsesjonsbehandling fra forskrift om begrensning av forurensing (forurensningsforskriften).
Oslo kommune skal betale kr. 84.700,- i gebyr for tillatelsen, iht. sats 2 i § 39-4.
Ressursbruk knyttet til saksbehandlingen er lagt til grunn ved fastsettelse av gebyrsats. Herunder
hører korrespondanse med Oslo kommune under saksbehandlingen samt endelig ferdigstillelse
av tillatelsen. Innsats fra andre fagpersoner i Fylkesmannen inngår også. Samlet ressursbruk er
ca. 4 ukeverk.
Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Miljødirektoratet. Gebyret forfaller til
betaling 30 dager etter mottakelsen av fakturaen.

Klageadgang

Vedtaket om tillatelsen, herunder plassering i gebyrsats og risiko kan påklages til
Miljødirektoratet innen 3 uker fra tillatelse er mottatt. Eventuell klage skal angi hva det klages
over og den eller de endringer som ønskes. Klagen skal begrunnes, og andre opplysninger av
betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes via Fylkesmannen.
Med hilsen
Are Hedén
fylkesmiljøvernsjef

Simon Haraldsen
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent.
Vedlagt:
Tillatelsen med vilkår
Kopi til: Bærum kommune, Asker kommune, VEAS og Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten

Tillatelse etter forurensningsloven for
KOMMUNALT AVLØPSVANN
FRA OSLO KOMMUNE
I medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall
(forurensningsloven) § 11, jf. § 22 og forskrift av 1. juni 2004 om begrensing av forurensning
(forurensningsforskriften) kapittel 11 og 14 gir Fylkesmannen tillatelse for utslipp av kommunalt
avløpsvann. Det er satt vilkår til tillatelsen med hjemmel i forurensningsloven § 16.
Tillatelsen gjelder fra dags dato og erstatter tillatelsen gitt av Fylkesmannen den 01.03.1994 med
endringer den 11.07.1995.
Dersom kommunen ønsker å foreta endringer som kan ha miljømessig betydning i forhold til
opplysninger som er gitt i søknaden, må dette på forhånd avklares skriftlig med Fylkesmannen i Oslo
og Akershus.

BEDRIFTSDATA:
Ansvarlig bedrift
Postadresse
Anleggets besøksadresse
E-postadresse
Org. nr (eies av)
Bedriftsnummer
NACE-kode
Fylkesmannens referanser:
Saksnr: 2015/5107
Tillatelse gitt: 25.03.2015

Oslo kommune
Oslo kommune, Byrådsavdeling for miljø og samferdsel
Rådhuset , 0037 Oslo
forvaerelset@byr.oslo.kommune.no
974770474
37.000 Oppsamling og behandling av avløpsvann

Tillatelsenr:
Endringsnummer: -

Are Hedén
fylkesmiljøvernsjef

Risikoklasse: 2
Sist endret: 11.07.1995

Kari Skogen
faggruppeleder
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1 TILLATELSENS RAMME
1.1 Omfang
Tillatelsen gjelder for utslipp fra avløpsrenseanlegg og ledningsnett. Til renseanlegget hører
tilførselstunnel med overløp som styres fra renseanlegget.
Avløpssystemet for Oslo består således av følgende tre deler:

Ledningsnett innenfor Oslos grenser

Bekkelaget renseanlegg med tilhørende tilførselstunneler og overløp ved Kværner
og ved renseanlegget.

VEAS-renseanlegget med tilhørende tilførselstunnel og overløp ved Lysaker.
Tabell 1: Bekkelaget renseanlegg
Renseanlegg

Bekkelaget 2013:

Ukentlig middeltilførsel
2013
Ant. pe BOF5
321 226

Største ukentlig
middeltilførsel
2013 Ant. pe BOF5
533 233

Hydrauliske dim.pe
-eksisterende. anlegg:
Dim. 290.000 pe
329.000 pe

VEAS er et interkommunalt avløpsselskap eiet av Oslo, Bærum og Asker kommuner.
Den delen av utslippstillatelsen som berører VEAS sitt ansvarsområde, er gitt særskilt til
dette selskapet.
1.2 Utvidelse av Bekkelaget renseanlegg
Utvidet renseanlegg skal stå driftsklart fra 2020 og vil etter utvidelsen ha en
dimensjonerende hydraulisk kapasitet på ca. 490.000 pe.

2 UNDERSØKELSER, UTREDNINGER OG RAPPORTERING MED FRISTER
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3 MILJØRISIKOVURDERING – HÅNDTERING OG BEREDSKAPSMESSIGE
TILTAK MOT AKUTTUTSLIPP
3.1 Klimatilpasset risikovurdering av avløpssystemet.
En klimatilpasset miljørisikovurdering skal gjennomføres innen 01.01. 2016.
Klimaendringer påvirker avløpssystemene og stiller økte krav til robuste system. Kunnskap
om klimaframskrivninger legges til grunn for vurderinger. Mer nedbør og mer ekstrem nedbør
og økt andel tette flater som følge av sterk befolkningsvekst og fortettinger gjør det nødvendig
å ha god kunnskap om ledningsnettet som er spesielt utsatt. Modelleringer og ”stresstesting”
av prioriterte avløpssoner gjennomføres.
Å bruke ROS- analyse i miljørisikovurderingen som metode er velegnet for å få fram kritiske
ledningsnett og overløp med hensyn på handlingsplaner.
En handlingsplan for risikohåndtering skal utarbeides innen 01.01.2016 som viser
planlagt gjennomføringen av risikoreduserende tiltak i tid, herunder klimatiltak.
På bakgrunn av risikovurderingen utarbeides en handlingsplan for forebyggende tiltak som
omfatter både allerede planlagte tiltak og ny forebyggende tiltak. Handlingsplanen skal omfatte
prioriteringer av tiltak og gjennomføring av disse i tid samt et resultatoppfølgingssystem som
måler effekten av gjennomførte tiltak.
3.2 Etablering av beredskap
En oppdatert beredskapsplan utarbeides når miljørisikovurderingen foreligger, og innen
1.03.2016.
På bakgrunn av farer, hendelseskjeder og konsekvenser som er identifisert i miljørisikovurderingen oppdateres nåværende beredskapsplan mot akutt forurensning. Beredskapen skal
være dimensjonert i forhold til de aktuelle hendelser som virksomheten til enhver tid
representerer. Beredskapsplan skal kontinuerlig evalueres. Beredskapsøvelser på viktige
hendelstyper skal gjennomføres.
3.3 Varslingsplikt
Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av betydning skal omgående varsles
Fylkesmannen. Varslingsskjema finnes på Fylkesmannen.no/skjemabiblotek. Sendes
postmottak@fmoa.no og fmoaavlop@fylkesmannen.no.
Kommunen skal innhente godkjennelse fra Fylkesmannen ved planlagte tiltak/arbeid som
medfører direkte utslipp mer enn 1000 pe i over 1 time eller en tilsvarende utslippsmengde. Dette gjelder også for mindre utslipp dersom utslippet får betydning for
kommunens overholdelse av tillatelsens krav. Samme varslingsgrense vil gjelde for akutte
utslipp. Årlige utslippskrav som ikke vil bli nådd skal tidlig varsles Fylkesmannen
sammen med en redegjørelse for årsaken.
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4 FUNKSJONSKRAV
4.1 Krav til avløpssystemet
Det er i dag for liten behandlingskapasitet på Bekkelaget renseanlegg. Dette
kapasitetsunderskuddet vil øke vesentlig fram til nytt utvidet renseanlegg settes i drift
i 2020. For å redusere utslippene og spesielt overløpsutslippene kreves god utnyttelse
av tunnelsystemene til fordrøyning.
Kommunen skal sørge for at en utnytter ledig tunnelvolumer i de deler av tunnelsystemet
som kommunen selv har ansvaret for. For å tilrettelegge for dette utarbeides en modell over
tunnelsystemet til Bekkelaget renseanlegg for å få best mulig oversikt over tilgjengelig
tunnelvolumer. Dette skal bl.a. legges til grunn for tiltak i punkt 4.4.
4.2 Utslipp av renset avløpsvann
Utslippsnavn
Type rensing
Utslippsdybde m
Utslippssted
Biologisk renset
Mek./kjem./bio.
45
Bekkelagsbassenget
Kjemisk renset
Mek./kjem.
45
Bekkelagsbassenget
Midgardsormen*
Mek.
50
Ulvøya
*Utslippet fra Midgardsormen vil variere betydelig fra år til år, avhengig av nedbørforhold og
nedbørintensitet.

4.3 Rensekrav for Bekkelaget renseanlegg inkl. overløp
Grenseverdier for utslipp av renset avløpsvann fra Bekkelaget renseanlegg. Det skal tas
prøver på inn- og utløpsvann. Alle hovedoverløpene, inklusivt utslippet fra Midgardsormen,
skal inngå i renseanleggets utslipp.
Kontrollparameter
Total fosfor (tot.P)
Total nitrogen

Krav –inkludert overløp
Minst 90% -årlig middelverdi
Minst 70% -årlig middelverdi

Antall prøver
52 ukeblandprøver
52 ukeblandprøver

Kjemisk oksygen forbruk
Utslippsmengder beregnes
24 døgnblandprøver
(KOF)
Tungmetaller As, Cr, Cu, Ni, Utslippsmengder beregnes
6 ukeblandprøver
Zn, PB, Cd og Hg
Organiske miljøgifter vedlegg Utslippsmengder beregnes
3uke blandprøver
1
vedke4gg
Unormale
vedlegg
1 verdier av miljøgifter utover det normale i avløpsslammet skal varsles
Fylkesmannen.
Standardkravene til BOF5 og KOF i forurensningsforskriften vil bli ivaretatt av kravet til
nitrogenrensing. Utslippsmengdene av KOF til indre Oslofjord fra renseanlegget måles og
beregnes.
Tidspunktene prøvene tas skal være i samsvar med en tidsplan oppsatt på forhånd i
internkontrollsystemet. Prøvene skal være representative for avløpsvannet, i henhold til en
tidsplan oppsatt på forhånd. Prøvene tas ved hjelp av mengdeproposjonalt prøvetakingssystem. I henhold til forurensningsforskriftens § 14-11 skal vannføring inn – og ut måles
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med en usikkerhet på maksimalt 10 %. Det er i forskriften knyttet krav til akkreditering av
prøvetaking for renseanlegg under kapittel 14.
4.4 Tiltak for å bedre kapasiteten på Bekkelaget renseanlegg
En handlingsplan for å minske konsekvensene av underkapasiteten på Bekkelaget
renseanlegg sendes Fylkesmannen innen 0101.2016.
Det skal utarbeides en egen tiltaksplan med gjennomføringstid (handlingsplan) som viser
hvilke tiltak som skal iverksettes i perioden 2016-2020 for å minske konsekvensene av det
økende kapasitetsunderskuddet en får fram til utvidet renseanlegg settes i drift i 2020.
4.5 Hovedoverløpene ved fjorden.
4.5.1 Maksimalt tillatte utslipp fra overløpene pr. år.
Overløp

Utslippsted

Kværneroverløpet

Alna v/Kværner

Bispevika nødoverløp
Bekkelagets RAs
nødoverløp

Krav til utslipp fra
overløpene pr. år

Bispevika
Bekkelagskaia ( 12 m dyp)

De samlede utslippene av
fosfor (totP) og nitrogen
(TotN) fra overløpene skal
maks. utgjøre 1,5% av
tilført mengde.

Kommunen må sette opp gode målepunkter slik at utslippene fra det enkelte overløp kan
dokumenteres.
4.5.2 Utslippskontroll av hovedoverløpene ved fjorden.
Kommunen skal under kraftige nedbørsituasjoner ha vurdert ulike driftsstrategier for
overløpene når renseanlegget er overbelastet. Det skal legges til rette for å styre
vannstrømmene slik at utslippene fra det enkelte overløp får minst mulig konsekvenser
for fjorden og brukerinteressene.
4.6 Lokale overløp på ledningsnettet
4.6.1Krav til utslippskontroll og prioriteringer av overløp
Hvert overløp skal klassifiseres etter risiko. Risikovurderinger av overløp skal gjøres med
bakgrunn i grundige resipientvurderinger. De høyest prioriterte overløpene skal som et
hovedprinsipp ha best mulig kontroll og dokumentasjon. Ingen overløpsutslipp skal skape
estetiske påvirkning i/ved utslippsstedet som følge av avløpssøppel. Det skal gjennomføres
tiltak for å hindre dette.
Risikooverløp bør angis digitalt på kart. Prioriteringer av overløp og tiltak skal implementeres i
fornyelsesplan, se punkt 7.2.
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4.6.2 Generelle krav til lokale overløp som avlaster regnvann
Med overløp menes her overløp som avleder/avlaster avløp under gitte nedbørsituasjoner:
Krav til tilsyn og dokumentasjon:
Hvert overløp skal fjernovervåkes og ha installert utstyr for:
- Registrering av driftstid
- Måling av fosforkonsentrasjon eller bruk standardkonsentrasjon på gjennomsnittlig 1mg totP
pr. liter for å tallfeste overløpsmengdene.
Ovenfor resipienter som er prioritert sårbare for overløpsutslipp skal utslippene opphøre eller
reduseres vesentlig ved tiltak som fordrøyning og/eller slamavskilling. Det vises for øvrig til at
beste tilgjengelig teknologi (BAT) skal installeres for å beskytte sårbare vannforekomster. (jfr.
§ 14- 5 i forurensningsforskriften). Separering av fellessystem vil være aktuelt på utsatte
steder.
4.6.3 Generelle krav til nødoverløp (trer i funksjon ved feil på ledningsanlegg)
Nødoverløp er overløp som normalt ikke skal brukes, og er plassert i et anlegg, basseng eller
ledning av sikkerhetsmessige grunner.
For alle nødoverløp skal det være et system for varsling av feil, for eksempel fjernovervåking.
Avbøtende tiltak skal iverksettes umiddelbart slik at forurensningen kan begrenses mest mulig
inntil feil er rettet.
Alle utslipp fra nødoverløp skal registreres som avvik og forebyggende tiltak skal iverksettes
umiddelbart.
4.6.4Generelle krav til interne overløp via felleskummer
Felleskummer med spillvann og overvann i samme kum utgjør en forurensningsrisiko.
Utbedringer skal skje systematisk etter en risikovurdering med siktemål å fjerne alle
risikopunkter.

5 OVERSIKT OVER ALLE PUNKTUTSLIPP
Utslippsregnskapet skal oppsummere alle viktige punktutslipp og sendes
Fylkesmannen innen 15.03 hvert år.
Kommunen skal ha oversikt over alle sine punktutslipp til vannforekomster som ikke
oppfyller god vannstatus. En god oversikt vil legge grunnlaget for prioriteringer oppstrøms
utslippspunktet.
Med punktutslipp menes her utslipp fra transportsystemet via driftsoverløp, nødoverløp,
overvannsutslipp og større lekkasjepunkter i nettet.
Kommunen skal hvert år utarbeide et utslippsregnskap for de kommunale utslipp innenfor
rensedistriktet. Dette inngår i årsrapporten til Fylkesmannen etter standard utslippsskjema
som finnes på www.fylkesmannen.no.
Totalfosfor benyttes som parameter ved beregning av totalutslippet.
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Utslipp fra driftsoverløp skal måles eller beregnes med antall m3 vannmengde og med målt
eller antatt konsentrasjon 1 mg totP pr. liter som et gjennomsnitt. Utslipp fra nødoverløp
skal beregnes så nøyaktig som mulig på grunnlag av registrert driftsstans ved
pumpestasjoner o.l.
Kommunen skal kartlegge utslippene fra overvannsnettet som grunnlag for helhetlige
tiltaksvurderinger. Det må påses at overvannsutslippene ikke medfører skade eller ulempe
for miljøet.
Kommunen må inkludere alle tilfeldige og uforutsette utslipp (akutt utslipp) og planlagte
utslipp i utslippsregnskapet.

6 RESIPIENTUNDERSØKELSE OG OVERVÅKING
Kommunen skal utarbeide et tiltaksrettet overvåkingsprogram for vassdrag og sjø.
Programmet skal være tilpasset vannforskriftens krav innen 2015.
Kommunen skal utføre regelmessige undersøkelser og overvåking av de vannforekomster
som berøres av avløpsvann som tillatelsen omfatter. Overvåkingsprogrammene innenfor
vannområdene samordnes og tilpasses vannforskriftens krav og føringer med hensyn på
tiltaksrettet overvåking. Programmet skal utvikles i samarbeid med vannområde Oslo.
Kommunen skal bidra i felles overvåkingsprogram for fjorden i regi av Fagrådet for vannog avløpsteknisk samarbeid for Indre Oslofjord som koordinerer overvåkingen av
miljøforholdene i fjorden. Det skal vektlegges i programmene en helhetlig vannforvaltning
hvor vassdrag og tilhørende fjorddeler skal ses i sammenheng.
Data som fremskaffes ved undersøkelser av vannlokaliteter, inklusiv sediment og biota,
skal legges inn i databasen Vannmiljø. Data leveres på Vannmiljøs importformat.

7 OPPGRADERING AV AVLØPSNETTET
7.1 Generelt
I følge forurensningsforskriftens § 14-5 skal avløpsnettet, uten at det medfører
uforholdsmessige store kostnader, dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes med
utgangspunkt i den beste tilgjengelige teknologi og fagkunnskap, særlig med hensyn til:
a) avløpsvannets mengde og egenskaper,
b) forebygging av lekkasjer og
c) begrensning av forurensning av resipienten som følge av overløp
Kommunen må holde seg oppdatert på ny avløpsteknologi og ta i bruk bærekraftig teknologi
for å begrense utslipp på forurensningsutsatte områder. Beste tilgjengelig teknologi i henhold
til forurensningsforskriften må konkretiseres med hensyn på utforming av ledningsnettet.
Avløpssystemene må utvikles til å bli robuste, sikre og bærekraftige for å møte
klimautfordringene og befolkningsveksten.
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7.2 Fornyelsesplan for avløpsnettet
En fornyelsesplan for avløpsnettet inkl. fremmedvannsreduksjon for perioden
2016-2030 sendes Fylkesmannen innen 01.01.2016.
Fornyelsesplanen skal ta utgangspunkt i miljørisikovurderingene med fokus på
risikoledninger, risikooverløp og øvrig kritisk ledningsanlegg og vise strategier og
utslippsreduserende tiltak. Vi forutsetter at hydrauliske modelleringer vil være viktig del av
beslutningsgrunnlaget for prioriteringer av tiltak.
Planen setter opp tiltaksstrategier for perioden 2016-2030 og med nærmere konkretisering
av tiltak i handlingsplan for perioden 2016-2021 som viser tiltak og
gjennomføringstidspunkter. Perioden er satt for å sammenfalle med vannforskriftens
målperiode.
7.3 Krav til å redusere overvann til avløpsnettet
En handlingsplan for overvann sendes Fylkesmannen innen 01.01 2016.
En tiltaksplan for å redusere overvann vil bli sentralt i arbeidet med å minimalisere
regnvann inn på avløpssystemene og redusere overløpsutslipp og belastninger på
renseanleggene.
Beslutningsgrunnlaget for planen vil være kunnskap om hvordan overvann påvirker
ledningsnettet i de mest utsatte områdene, og hvilke tiltak som skal settes i verk for å
begrense tilførslene av overvann til avløpsnettet i forbindelse med nye utbygginger og i
eksisterende områder. Prinsipper knyttet til lokal overvannsdisponering (LOD) innarbeides i
plansystemene i kommunen. LOD skal utnyttes der dette er mulig. LOD krever tverrgående
løsninger og samarbeid med arealplanleggere og byggesak. Å benytte
regnvannet/overvannet som en positiv ressurs innenfor byutviklingen vil være et viktig
forebyggende tiltak.

8 PÅSLIPP TIL AVLØPSNETTET
En risikokartlegging av virksomheter med påslipp til det kommunale avløpsnettet skal
foretas innen 15.03.2016
Forurensningsforskriftens § 15 A gir kommunens en viktig rolle som myndighet for påslipp til
avløpsnettet utfra bestemte kriterier fastsatt i § 15A-4. Kommunen kan etter § 15 A-4 kun
stille krav av hensyn til egen utslippstillatelse, vedlikehold og drift av eget avløpsanlegg
inkludert ledningsnettet, avløpsslam og arbeidsmiljø.
Kommunen skal utarbeide en oversikt over de prioriterte virksomheter med påslipp til det
kommunale avløpsnettet basert på hvilken risiko virksomheten utgjør for driften av egne
avløpsanlegg, og vurdere behov for å stille påslippskrav med hjemmel i
forurensningsforskriftens § 15A-4.
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Utarbeidelse av bestemmelser for påslipp til avløpsnettet fra virksomheter med blant annet
spesifikke krav til forbehandling og krav før påslipp vil være en viktig del av dette arbeidet.

9 ENERGI OG KLIMAUTSLIPP
Det skal gjennomføres et klimaregnskap på Bekkelaget renseanlegg innen 15.03. 2016.
Tiltak skal iverksettes for å redusere klimagassutslipp. Siktemålet må være at Bekkelaget
renseanlegg skal fremstå som klimanøytralt.
Energiproduksjonen ved Bekkelaget renseanlegg skal utnyttes optimalt. En stor andel av
biogassmengdene oppgraderes i dag til drivstoff og selges, resten til oppvarmingsformål.

10 UTSLIPP TIL LUFT
Lukt fra renseanlegg, pumpestasjoner, overløp, kummer og eventuelle lufteinnrettinger, skal
være så lavt at det ikke er til sjenanse for naboer og brukere av nærområdet. Det skal kunne
dokumenteres at fastsatte grenseverdier for luktemisjon overholdes ved eventuelle klager på
lukt.
Klage på lukt, og luktulemper som virksomheten selv oppdager, skal behandles som et avvik
og rettes umiddelbart.

11 STØY
Utendørs støy fra avløpsanlegg skal ved nærmeste bolig ikke overskride følgende grenser, målt
eller beregnet som frittfeltsverdi ved den mest støy utsatte fasaden.
Dag
(kl.07-19)
LpA ekv 12 h

Kveld
(kl. 19-23)
LpAekv 4h

Natt
(kl.23.-07)
LpA ekv 8h

Søn/helligdager
(kl.07-23)
LpA ekv. 16 h

Natt
(kl.23-07)
LA1

55dB (A)

50 dB (A)

45 dB(A)

50 dB (A)

60 dB(A)

Støygrensene gjelder all støy fra den ordinære driften av avløpsanlegg, inkludert transport på
området. Støy fra bygge- og anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport er ikke omfattet
av grensene.
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12 KRAV TIL ÅRSRAPPORTERING
12.1 Rapportering til KOSTRA
Kommunen har rapporteringsplikt til staten gjennom KOSTRA systemet innen 15.februar året
etter utslippsåret.
12.2 Årsrapport til Fylkesmannen
Årlig egenrapport skal følge kalenderåret og rapporteres elektronisk på standardskjema
som finnes på Fylkesmannen.no/skjemabiblotek.
Kommunen skal i årsrapporten til Fylkesmannen innen 15.03 hvert år dokumentere forhold
som er av betydningen for Fylkesmannens bedømmelse av om krav i utslippstillatelsen blir
oppfylt. Rapporten vil også bli viktig for Fylkesmannens sektorarbeid med oppfølging av
vannforskriften. Fylkesmannen har utarbeidet en ny mal for årsrapportering som er i samsvar
med Kostra- rapportering og fylkeskommunal rapportering knyttet opp mot vannforskriften.
Standardskjema finnes på nettside hos Fylkesmannen.no under skjema.

13 INTERNKONTROLL
Kommunen plikter å etablere internkontroll for avløpsvirksomheten i henhold til forskrift om
systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Internkontrollen skal bla annet sikre og
dokumentere at kommunen overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven,
produktkontrolloven og relevante forskrifter til disse lovene. Kommunen plikter å holde
internkontrollen oppdatert.
Det skal blant annet kartlegges farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, jfr
tillatelsens punkt 4.1. Slike vurderinger skal også inngå i planleggingen av nye anlegg.

14 GENERELLE VILKÅR
14.1 Utslippsbegrensninger og plikt til å redusere forurensning så langt som mulig.
Det er satt økt fokus på utslippskontroll og beregninger av overløpsutslippene fra de
mange pumpestasjonene. Forebyggende tiltak for å redusere faren for akutt utslipp må få
høy prioritering.
Selv om utslippsrammene overholdes plikter kommunen å redusere utslippene
fra ledningsnettet så langt som mulig, jf. punkt 4, 5 og 9.
Kommunen plikter å holde seg oppdatert på avløpsteknologi og benytte de miljømessige best
tilgjengelig teknikker som gjelder for denne type virksomhet. Se tillatelsens punkt 7.
14.2 Ansvarsforhold
Kommunen er ansvarlig for at utslippsbegrensninger overholdes og at avløpsanleggene drives
i samsvar med god og anerkjent praksis innen fagområdet.
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Denne tillatelsen fritar ikke kommunen for innhenting av tillatelser for andre sider ved
bygging og drift av avløpsanleggene, f.eks. arbeidsmiljø, brann og eksplosjonsvern.
Tillatelsen fritar ikke kommunen for erstatningsansvar etter de alminnelige erstatningsregler,
jfr. forurensningslovens § 10, annet ledd.
Kommunen har plikt til å redusere forurensning så langt som mulig, jf. 1.7. Kommunen har
også plikt til å bidra til å redusere risikoen for at kjemikalier skader miljø og helse.
14.3 Tilsyn
Kommunen plikter å la representanter fra Fylkesmannen eller de som denne bemyndiger, føre
tilsyn med avløpsanleggene til enhver tid.
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