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Oppfølging av avløpstilsyn for Oppegård kommune
Fylkesmannen finner at avvik er utredet og at avvikene kan lukkes og er i samsvar med
krav til dokumentasjon i utslippstillatelsen. Hovedplanen vannforsyning, avløp og
vannmiljø viser tiltaksprioriteringen fra 2015-2021 på avløpssektoren koblet til
satsingsområdene som samsvarer med utslippstillatelsen.
______________________________________________________________________________
Vi viser til vår kontrollrapport av 10.04.2014 hvor det ble avdekket to avvik etter gjennomført
tilsyn 5.3.2014. Avvikene var hhv at Miljørisikovurderingen er mangelfull, og det manglet en
målrettet handlingsplan for reduksjon av fremmedvann/overvann. Fylkesmannen ga også
uttalelser innenfor avløp til utkast til hovedplan vannforsyning, vann, avløp og vannmiljø, jf.
brev av 16.05 2015.
Det vises til oppfølgingsmøte 20.01 2016 med kommunen på avvikene etter at vi har fått
ettersendt dokumentasjon på disse med hovedplan og tilhørende handlingsdel.
Følgende fra Oppegård kommune deltok på møtet:
Navn
Stig Bell
Martina Doble
Hassein Karganrood
Randi Aamodt
Rune Århelle
Shima Bagherian
Endre Hoffeker
Vidar Jakobsen

Stilling
Virksomhetsleder
Rådgiver
Rådgiver
Rådgiver
Driftsleder
Driftsingeniør
Rådgiver
Konsult.

Avvik 1: Miljørisikovurderingen er mangelfull
Våre kommentarer:
Kommunen har gjennomført en ROS-analyse og gjennomført en prioritering av interne overløp
og risikopunkter. Selv om miljørisikovurderingen er blitt vesentlig forbedret er det fortsatt behov
for bedre kartlegging av klimapåvirkningenes betydning for avløpsnettet i utsatte områder. For å
forstå hvordan ledningsnettet funger under ulike regnhendelser bør det bl.a gjennomføres
kalibrerte modelleringer av sentrumsområdene.
Vi velger allikevel å avslutte kontrollen i denne omgang, men vil ta temaet opp ved neste
revisjon.

Avvik 2: Det mangler en målrettet handlingsplan for fremmedvann
Våre kommentarer:
Det er lite dokumentasjon på effekter av punktutbedringer og fornyelse av gammelt avløpsnett
når det gjelder reduksjoner av fremmedvann til avløpsnettet. Det er heller ikke angitt
prioriteringer og mål for fremmedvannsreduksjoner i problemområder. Det ble opplyst at
kommunen vil øke innsatsen fremover på å redusere fremmedvannet som tilføres Nordre Follo
renseanlegg (NFR). NFR får tilført relativt store fremmedvannsmengder fra kommunen.
Vi finner tiltaksprioriteringen 2015-2021 tilknyttet hovedplanen som tilstrekkelig til å avslutte
kontrollen, men målrettet innsats, overvåking og målinger i avløpsnettet på vannmengder bør få
en høyere prioritering fremover. Dette temaet vil bli tatt opp ved neste revisjon av kommunens
avløpshåndtering.
Andre forhold:
Samspillet mellom avløpsledningsnett og renseanlegg er nedfelt i utslippstillatelsen. Å bidra til å
øke sikkerheten i forhold til Haugbro pumpestasjon ved NFR og minimalisere overløpsutslipp til
bekk med utløp til Gjersjøen som drikkevannskilde, må ha høy prioritet. Likeledes tiltak for
vannverkslam fra Stangåsen vannverk til NFR slik at det ikke oppstår problemer med
avløpsrensingen.
Vi registrer at satsingsområdene i hovedplanens avløpdel er i samsvar med utslippstillatelsenes
prioriteringer og er tilfreds med dette.
Konklusjon:
Selv om tilbakemeldingen ikke er fullstendig velger vi å avslutte kontrollen opp mot tillatelsens
krav i denne omgang. Dette betyr at vi lukker de to avvikene.

Informasjon om gebyr for utført kontroll
Gjennomgang av dokumentasjonen med kommunen den 20.2.2016 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.
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