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SAKSUTREDNING

1.  Saksopplysninger

Nåværende Hovedplan Avløp er fra 1997 og det er derfor behov for å utarbeide en ny plan.

Ved tilsyn på avløpsområdet fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus i oktober 2014, fremkom 

følgende mangler:

 Det mangler en overordnet avløpsplan som viser avløpsmål og prioriteringer.

 Miljørisikorisikovurderingen innen avløp og vannmiljø er mangelfull.

Lover og forskrifter:

Det er ingen sektorovergripende lovgivning for vann- og avløpssektoren i Norge. Aktiviteten 

innenfor tjenesteområdet reguleres gjennom flere lover og forskrifter. Den mest sentrale er 

Forurensningsforskriften. Forskriftens del 4 omhandler avløpsområdet og har som formål å 

beskytte miljø mot forurensning fra utslipp av avløpsvann og å ivareta brukerinteresser som 

kan påvirkes av utslipp av avløpsvann. Bestemmelsene regulerer hvem som er 

forurensningsmyndighet, fastsetter krav til utslipp og definerer rammene for vann- og 

avløpsgebyrene. 

Utslippstillatelse Fylkesmannen har i en egen utslippstillatelse gitt kommunen tilleggskrav til 

avløpshåndteringen utover bestemmelsene i Forurensningsforskriften. Kommunen avgir årlig 

rapport til Fylkesmannen om vannkvalitet i vassdragene, utslippsforholdene og arbeidet på 

avløpssektoren i kommunen.
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2.  Vurdering

Hovedplan Avløp 2016-2023.

Hovedplan avløp 2016-2023 er en temaplan under Kommuneplanen. 

Hovedplanen er kommunens overordnede strategidokument for å møte fremtidige utfordringer 

knyttet til transport og rensing av avløpsvann med minimal ulempe for befolkningen, herunder 

ivareta god vannkvalitet i bekker og vassdrag. 

Planen gir grunnlag for overordnede beslutninger om tiltak. Planen omhandler transportsystem 

for avløpsvann, renseanlegg for avløpsvann, overvannshåndtering og vannmiljø i vassdrag. 

Rullering av Hovedplanen bør gjøres i løpet av 4 – 5 år.

Det er høy utbygningstakt i Eidsvoll og befolkningsprognoser viser at dette vil vedvare i de 

kommende år. Tiltak på vann- og avløpsnettet må ta hensyn til dette, spesielt gjeldet dette for 

dimensjoneringsgrunnlaget av hovedanleggene.

Innlekking av fremmedvann på spillvannsnettet er høyere enn ønskelig. En del av nettet består 

av rør og kummer som ikke tilfredsstiller dagens funksjonskrav. Erfaringer viser at 

lekkasjenivået blir redusert gjennom systematisk lekkasjekontroll systematisk fornyelse på 

kort og lang sikt for å opprettholde eller forbedre ledningsnettets funksjonsevne. 

Ledningsnett av dagens kvalitet har en forventet levetid på omkring 100 år. En forventning til 

utskiftingstakt fra statlige myndigheter er minimum 1 %. Fylkesmannen i Oslo og Akershus er 

generelt bekymret for for lav utskiftingstakt i regionen og mener at utskiftingstakten i prosent 

bør økes i en periode for å innhente etterslepet.

Andre planer tilknyttet Hovedplan avløp.

I tillegg til Hovedplan avløp og ROS-analysen er det nå utarbeidet et utkast til Plan for 

reduksjon av fremmedvann og fornyelse av avløpsnettet.  Planene er oversendt Fylkesmannen 

for uttalelse. Arbeid med risikokartlegging av tilknyttede industribedrifter er igangsatt og 

forventes ferdig i løpet av våren 2017. Det er i tillegg planlagt revisjon av beredskapsplan 

våren 2017.

Som et supplement til Hovedplan Avløp, samt opprydding i spredt avløp er det nå også 

igangsatt arbeidet med revisjon og oppdatering av saneringsplan, dvs. en prioritert 

handlingsplan for etablering av nye VA-anlegg i områder uten offentlig avløp. Denne 

saneringsplanen vil bli tillagt hovedplanen og implementert i denne ved neste revisjon.

3.  Alternativer

Alternative løsninger er ikke vurdert. Eventuelle innkomne merknader etter offentlig høring vil 
bli behandlet når høringsfristen er utløpt.

4.  Konklusjon

Hovedplan Avløp 2016-2023 erstatter Hovedplan avløp fra 1997. Med ny Hovedplan avløp vil 

kommunen få en helhetlig plan som sikrer effektiv håndtering av spillvann og overvann, samt 

et godt miljø i vassdrag og grunnvann.

Hovedplan Avløp 2016 – 2023 for Eidsvoll kommune legges ut til offentlig høring med 

høringsfrist 1.6.2017.
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Vedlegg som følger saken:

1 Hovedplan Avløp 2016-2023
2 ROS-analyse


