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Bakgrunn

• Fylkesmannens brev 18.12.19:

• Konsekvensene for kommunene ved ikke å tilfredsstille gjeldende lov og forskriftskrav, vil være stopp i 
utbygging av boliger og næringsarealer i tillegg til sanksjoner som dagmulkt etc. 



Ytre Oslofjord er under press 

Møte med Statsforvalteren 22.09.2021:

"Vi varsler at det kan komme krav til 
nitrogenrensing for tettbebyggelsen"

Tiltaksplan mars 2021



Ytre Oslofjord er under press

Nytt brev fra Miljødirektoratet til statsforvalterne 13.05.2022 

«I lys av den alvorlige situasjonen i Oslofjorden må alle kommuner og IKS 
som tilhører en omfattende tettbebyggelse innenfor Oslofjordens 
nedbørsfelt, forvente at det vil komme krav om nitrogenfjerning ved utslipp 
av kommunalt avløpsvann». 



Ytre Oslofjord er under press

Brev fra Miljødirektoratet til statsforvalterne 13.05.2022 forts 

«Samtidig er tilstanden i fjorden så alvorlig at den pågående innsatsen på 
avløpsområdet med å følge opp allerede eksisterende krav for å oppnå 
bedre og mer stabil fjerning av organisk materiale fra avløpsvannet, ikke må 
stoppe opp. Det er også behov for at flest mulig kommuner med utslipp 
direkte til Oslofjorden eller sidefjorder starter prosjektering av 
nitrogenfjerning før de formelt får krav om det». 



Utredning og prosess siden statusorientering i 
februar 2022

• Dialog med VEAS og eierkommunene

• Tilleggsutredninger igangsatt

• KS1 er gjennomført



Status KVU arbeidet

VEAS – avklaringer rundt eierne av Veas sine 
tanker om at Veas skal tar imot avløpet fra 
Drammensregionen. 

Eierne bekymret for:

• At Drammensregionen bruker den 
reservekapasiteten som er etablert med tanke på 
fremtidige behov. 

• Indre Oslofjord som mottaker av større mengder 
renset avløpsvann - økte utslipp av 
næringsstoffene nitrogen og fosfor.



Ekstern kvalitetssikring KS1

Sweco har gjennomført kvalitetssikring av 
konseptvalgutredningen.

• KS1-rapport samsvarer med den prosessen 
kommunen har hatt inn mot VEAS etter at 
KVU-rapporten forelå.

• KS1-rapport og KVU-rapport gir for øvrig de 
samme hovedkonklusjoner 



Videre arbeid (pågående) 

• Resipientanalyse – gjennomføres for Oslofjorden og Drammensfjorden hvor man ser på konsekvensene for 
resipienten med utslipp fra nye regionale renseanlegg 

• Dialog og avklaring av konsept med VEAS
• Prinsipper for fordeling av kostnader mellom kommunene for både investering og drift av et regionalt 

renseanlegg 
• Vurdering av eierstruktur og organisering for et regionalt renseanlegg
• Verdivurdering av tomter
• Videre arbeid med detaljering av transportsystem for valg av endelig trasealternativ for overføring av avløp til 

regionalt renseanlegg
• Politisk sak høsten 2022 der endelig konsept anbefales

Det arbeides i tillegg løpende med å optimalisere dagens anlegg slik at vi unngår krav fra statsforvalter om 
byggestopp frem til ny avløpsløsning er på plass.


