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1. SAMMENDRAG 
Med utgangspunkt i EUs vanndirektiv er kommunene i Norge pålagt å jobbe for god kjemisk 
og økologisk tilstand i vassdragene. Det er flere fokusområder i dette arbeidet som alle har sin 
agenda for å oppnå forbedring. Dette dokumentet skal være et styringsdokument i arbeidet 
med mindre private avløpsrenseanlegg. De andre fokusområdene er landbruk og kommunale 
avløpsrenseanlegg. 

For å oppnå minimum god kjemisk og økologisk tilstand i Gjermåa og Leira skal alle mindre 
avløpsanlegg i spredt bebyggelse som klassifiseres med miljøindeks ≥50 og/eller rensegrad på 
fosfor < 90 % oppgraderes for å innfri dagens krav. Finansieringen av oppgraderingen skal 
skje i privat regi, og eierne av de aktuelle anleggene vil få varsel og pålegg om oppgradering 
etter normal saksgang. Gjerdrum kommune er delt inn i 3 soner, hvor prioriteringen av 
oppgraderingen vil være sone 2 (Vestbygda), sone 1 (Nord-Østbygda) og sone 3 (Sørbygda).  

Gjennom hele prosjektet vil kommunen aktivt drive med informasjonsarbeid, i form av 
offentlige informasjonsmøter, kommunens internettsider, brev, ol. 

Gjennomføringen av prosjektet vil være tidkrevende for virksomhet kommunalteknikk, og det 
er en forutsetning at det avsettes tilstrekkelig med ressurser. I løpet av 2013 vil sone 2 få 
varsel og pålegg om oppgradering av privat avløpsanlegg. Hver anleggseier vil bli pålagt å 
oppgradere anlegget i løpet av ca.18 mnd. Dette tidsintervallet vil fortsette til alle 
avløpsanlegg som ikke tilfredsstiller gitte krav er oppgradert. Ved å kreve oppgradering i 
dette tempo er det sannsynlig at oppgraderingen er gjennomført i løpet av første halvdel av 
2016, og at prosjektet kan avsluttes i løpet av 2016.    

2. BAKGRUNN 
EUs vannrammedirektiv ble innlemmet i EØS-avtalen i 2008. I 2007 ble det vedtatt egen 
vannforvaltningsforskrift, og målet for vannforvaltningen i Norge er at alt vann skal ha minst 
god kjemisk og økologisk tilstand innen 2021. Norge er delt inn i ulike vannregioner og 
vannområder, og Gjerdrum kommune er en del av vannregion Glomma/Indre Oslofjord og 
vannområdet Leira/Nitelva. Vannområdet Leira/Nitelva er med i første planperiode, som 
betyr at alt vann skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand innen 2015. Gjermåa som 
renner inn i Gjerdrum kommune ved Gjermenningen, renner først mot sydøst gjennom skogen 
og Buvatnet. Deretter svinger den mot øst ved Grønlundsfjellet, så mot sydøst og ut i Leira 
nordøst for Hekseberget. Den blir i stor grad påvirket av tett bebyggelse hvor avløpsvann og 
overløp går ut.  

I 2004 ble det av Jordforsk utarbeidet en tiltaksanalyse for «Gjermåa i Gjerdrum kommune – 
Med hovedvekt på separate avløpsanlegg». Tiltaksanalysen konkluderer med at 
vannkvaliteten i Gjermåa nedenfor Lysdammen, samt i Gjermåas sidebekker er svært dårlig. 
For næringssalter, partikler og tarmbakterier er vannkvaliteten i all hovedsak i dårligste 
tilstandsklasse (SFT-klassifisering). Gjennom arbeidet med tiltaksanalysen ble det foretatt 
registrering, kartlegging og grundig forurensingsberegning fra alle mindre avløpsanlegg. I 
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tillegg gis en oversikt over forurensing fra landbruket. Tiltaksanalysen finnes i ePhorte sak 
2008/264. 

Gjerdrum kommune må begrense tilførselen av forurensing lokalt før elva renner ut i Leira på 
grunn av meget dårlig vannkvalitet i nedre del av Gjermåa. Dette er en forutsetning for at 
miljømålene for Leiravassdraget skal være gjennomførbare. En stor del av denne 
opprydningsprosessen handler om å oppgradere separate renseanlegg i spredt bebyggelse, da 
svært mange av disse er utdaterte (i all hovedsak slamavskillere og septiktanker), og gir et 
stort bidrag av tarmbakterier, nitrogen (N) og fosfor (P) til Gjermåa. Slik tilstanden på de 
separate avløpsanleggene er i dag er det beregnet et utslipp av fosfor og nitrogen på 
henholdsvis ca. 850 kg P og ca. 6 500 kg N per år. Etter oppgradering av avløpsanleggene, vil 
utslippet av fosfor og nitrogen reduseres til henholdsvis ca. 100 kg P og ca. 3 700 kg N per år 
(Jordforsk, 2004). 

I Gjerdrum kommune er ca. 75 % av innbyggerne tilkoblet kommunalt ledningsnett som leder 
avløpsvannet til Gjerdrum renseanlegg, og 25 % av innbyggerne har mindre avløpsanlegg.    

3. HENSIKT MED HANDLINGSPLANEN 
Handlingsplanen skal gi en beskrivelse av hvordan arbeidet med oppgradering av separate 
avløpsanlegg skal gjennomføres. Den skal fungere som et veiledende dokument for 
planlegging og gjennomføring av prosjektet. Prosjektet skal evalueres årlig. 

4. GJENNOMFØRING 
I WebGIS avløp skal alle boliger i spredt bebyggelse være registrert, samt at type 
renseløsning er registrert. Programmet er utarbeidet av Bioforsk i samarbeid med Klima og 
forurensingsdirektoratet (KLIF). WebGIS avløp benyttes til å beregne utslipp av fosfor, 
nitrogen og total organisk karbon (TOC) for de enkelte anleggstypene, og beregningene gjøres 
på grunnlag av innplottet data som anleggstype, alder, belastning og lokalisering av anlegget. 
I tillegg beregnes miljøpåvirkningen av forventet utslipp som uttrykkes som miljøindeks1. For 
Gjerdrum kommune er grunnlagsmaterialet i WebGIS avløp kommunens egne datakilder for 
spredt bebyggelse (Tiltaksanalyse for Leiravassdraget).   

I etterkant har Gjerdrum kommune gått gjennom hver enkelt bolig og undersøkt at alle 
nødvendige opplysninger er registrert, som danner grunnlaget for blant annet beregning av 
miljøindeks og rensegrad av fosfor i %. Ut fra beregnet miljøindeks vil anleggene bli inndelt i 
3 ulike miljøindeksklasser, som inkluderer; 

- Høy miljøindeks (≥50-90): Dårlig rensing, høyt utslipp av næringsstoffer  
- Middels miljøindeks (30 - <50): Middels rensing på enkelte næringsstoffer 

                                                             
1 I miljøindeks vektes utslipp av næringsstoffer og organisk stoff etter deres relative betydning for miljøet. 
Miljøindeksen er relatert til utslipp pr. person tilknyttet anlegget. 
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- Lav (0-18)2: God rensing, eller ingen utslipp av næringsstoffer 

Før pålegg sendes ut vil saksbehandler gå gjennom alle data for eiendommen for å sikre at 
ingen pålegg går ut til de med anlegg som tilfredsstiller dagens krav. Der det anses som 
nødvendig vil det også bli foretatt befaring av eiendommer. 

Gjerdrum kommune er delt inn i 3 soner som er foreslått prioritert slik:1: Vestbygda (Sone 2), 
2:Nord-Østbygda (Sone 1), 3: Sørbygda (Sone 3). I figur 1 vises soneinndelingen av 
Gjerdrum kommune. Årsaken til at sonene prioriteres på følgende måte er at Kjærstad, 
muligens noe av Kogstad, og Solheim til Askjordet sannsynligvis vil tilkobles kommunalt 
ledningsnett. Trasévalget for de kommunale ledningene vil avgjøre hvilke hus som får 
mulighet til eller blir pålagt å koble seg på offentlig ledningsnett. Hver eiendom vil bli vurdert 
i forhold til avstand/kostnad/tilknytningsgebyr før pålegg om tilknytning blir sendt ut. Der 
kostnaden eller avstanden blir uforholdsmessig høy i forhold til å oppgradere en privat 
avløpsløsning vil eier av eiendommen kunne få mulighet til å velge løsning (privat eller 
kommunal tilkobling). 

Vestbygda er dermed den eneste delen av bygda som ikke vil få nye kommunale ledninger og 
derfor er mest naturlig å starte med. 

 

Figur 1: Soneinndeling for opprydding i spredt avløp i Gjerdrum kommune.  

                                                             
2 I Gjerdrum ligger de med lav miljøindeks innenfor 0-18. Øvre grense for lav miljøindeks er 29. 
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I Gjerdrumkommunemå85% av mindreavløpsanleggi spredtbebyggelseoppgraderes,
mens15 % er i tilfredsstillendeforfatning. Anleggsomkreveroppgraderinghar miljøindeks
� 50og/ellerrensegradav fosforpå< 90%. I praksisbetyrdetteatca.100anlegg(23 %) med
miljøindeks<50harenfor dårlig rensegradav fosfor,og måoppgraderes. Typeanleggsomi
all hovedsakmåoppgradereser slamavskilleremedutslipptil terreng/vassdrag(56%) og
sandfilter(27%). Eldreminirenseanlegg(ca.16 %) somharfor dårlig rensegradav fosfor,
måogsåkrevesoppgradert.

I figur 2 visesantallanleggsommåoppgraderesfordelt påhvilken miljøindeks-klasse
anleggetkommerunder.Størstepartenavanleggenehavneri kategorienhøymiljøindeks, og
anleggenesomliggerundermiddels- og lav miljøindeksharrensegradav fosfordårligereenn
90 %. Totaltmå484av 572anleggoppgraderesfor å tilfredsstillekravsatti lokal forskrift
om utslippavavløpsvannfra mindreavløpsanlegg,Gjerdrum,Hurdalog Nannestad
kommuner,Akershus(FOR2011-12-14nr. 1451).

Fremstillingenavantallanleggsommåoppgraderesinkludererogsåboligersomvil tilknyttes
kommunaltledningsnett.I Nord-Østbygdaerdetto områder(KjærstadslettaogSolheimfeltet)
somvil bli pålagttilkobling til kommunaltledningsnett.

Figur 2: Mindre avløpsanleggi Gjerdrumkommunesommåoppgraderes,fordeltetter
miljøindeksklasser.Boliger sompåleggeså koblesegtil kommunaltledningsnetterogsåinkluderti
figuren.

Bådeoppgraderingavprivateavløpsanleggog tilknytting til kommunaltledningsnettmå
påkostesavdenenkeltehuseier.Medoppgraderingmenesdetatanleggeneskalutbedreseller
erstattespåenslik måteatkravenei «lokal forskrift om utslippavavløpsvannfra mindre
avløpsanlegg,Gjerdrum,HurdalogNannestadkommuner,Akershus»tilfredsstilles.

Fornminneregistreringerpåeiendommersomomfattesavplanfor oppryddingi spredtavløp
vil starteoppvåren2012ogerplanlagtgjennomførtvedutgangenav 2012.Rapportfra
Fylkeskommunenforventeså foreliggei løpetav vinteren2012/2013.

Gjennomføringenavprosjektetvil være tidkrevende,ogdetkrevesstoreressurserfor å
kommei mål.Gjerdrumkommuneer delt inn i prioriteringssoner,ogårlig børdetsendesut
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varsel og pålegg til én sone. Tabell 1 gir oversikt over et mulig tidsaspekt for utsending av 
varsel og pålegg om oppgradering av de ulike sonene.  
 
Det vil bli laget en egen liste over eiendommene som vurderes tilknyttet til kommunalt 
ledningsnett. Det antallet vil da trekkes fra i tabellen for den aktuelle delen av bygda (dette 
dreier seg i hovedsak om Nordøstbygda i forbindelse med Kjærstad og Solheim). 
 
Tabell 1: Tid for utsending av pålegg  

År 2013 2014 2015 2016  
Antall 
pålegg 

Ca. 140  Ca. 274 Ca. 70 Oppfølging  

Område Vestbygda Nord-
Østbygda 

Sørbygda   

 
Anleggseiere gis 18 mnd. til å gjennomføre pålegget, og anlegget skal da være prosjektert, 
nedsatt/bygget og igangkjørt. Ved å gi en frist på 18 mnd. har anleggseier to frostfrie perioder 
til å sette ned anlegget, som kan bidra til at frister i større grad holdes enn hvis vi gir kortere 
gjennomføringsfrist. Ved å pålegge siste pulje oppgradering i 2015 kan man forvente å være 
ferdig med prosjektet i første halvdel av 2016. Da vil siste del av oppfølgingen gjøres i 2016, 
og vi er ferdige med en evaluering ved slutten av 2016.  
Iht. plan- og bygningsloven § 27-2 er frist for tilkobling til kommunalt ledningsnett satt til 1 
år.  
 
Som et tiltak for å sikre likest mulig saksbehandling, planlegges det at prosessen om 
utsendelse av varsel og pålegg skal starte omtrent ved samme tid hvert år (fortrinnsvis 
februar-april).  

5. INFORMASJON 
Før, under og etter gjennomføring av oppgradering av avløpsanlegg i spredt bebyggelse er det 
viktig med god informasjonsflyt fra kommunen sin side. Da denne oppgraderingen er en stor 
investering for mange anleggseiere er det viktig at kommunene tilrettelegger arbeidet ved å gi 
tilstrekkelig informasjon. 
 
Informasjonen må være lett tilgjengelig og tydelig, noe som kan bidra til en smidig prosess.  
 

5.1 INFOSIDE PÅ KOMMUNENS INTERNETTSIDE. 
Virksomhet kommunalteknikk vil samle all informasjon på ett sted slik at det er lett å finne 
tilbake til publisert informasjon. Informasjon som legges ut kan blant annet være generell 
informasjon om prosjektet, linker til nødvendige skjemaer, politiske saker, forskrifter, nyheter 
mm.  
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5.2 INFORMASJONSMØTER MED ANLEGGSEIERE, ENTREPRENØRER/UTFØRENDE  
Når det sendes varsel om pålegg inviteres innbyggerne til et informasjonsmøte i forbindelse 
med oppgradering av sine renseløsninger. Dette informasjonsmøtet holdes ca. 1 år før 
pålegget må innfris. Det vil være en arena hvor anleggseiere kan få snakket med 
saksbehandlere og eventuelt politikere i kommunen og samtidig knytte kontakter med 
potensielle leverandører av anlegg og tjenester. 

Følgende bør være på agendaen for møtet: 

- Generell informasjon om prosjektet og bakgrunnen for at dette gjennomføres.  
- Plan for gjennomføring – tidsplan og oversikt over hvilken rekkefølge oppgraderingen 

er tenkt gjennomført. (Det er nødvendig for entreprenørene å få en oversikt over 
kommende arbeid slik at de kan beregne kapasitet for å gjennomføre arbeidet). 

- Gjennomgang av gjeldene regelverk. 
- Informasjon om søkeprosessen. Inkludere opplysninger som skal følge 

melding/søknad om utslipp. Entreprenør (med ansvarsrett) kan tilby seg å hjelpe 
kunden med søknaden. Ansvarshavende for nedgraving av anlegget kan ikke starte før 
de har mottatt kopi av utslippstillatelsen.   

- Oversikt over saksgang og hvilke frister som vil gjelde. 
- Krav til at det benyttes firmaer med nødvendig fagkompetanse. 
- Presentasjon av hvilke renseløsninger som er godkjente i Gjerdrum kommune. 
- Informere om muligheten for å opprette felles avløpsanlegg: Kommunen bør legge 

vekt på at det kan være økonomisk lønnsomt å samarbeide om fremføring til 
kommunalt nett eller bygge fellesanlegg. 

- Kostnader (generelt både for privat løsning og tilknytning til kommunale ledninger). 
- Klageadgang. 

Informasjonsmateriell som deltakerne kan ta med seg hjem bør være tilgjengelig på møtet. 

5.2.1 INFORMASJONSBROSJYRE 
En informasjonsbrosjyre bør utarbeides og deles ut på informasjonsmøtene og ved spørsmål 
underveis i prosjektet. Denne bør inneholde følgende; 

- Hvorfor oppgradering 
- Hvilke anlegg skal oppgraderes og når skal de oppgraderes 
- Godkjente renseløsninger 
- Felles avløpsanlegg 
- Klageadgang 
- Henvisning til nyttige nettsider 
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6. SAKSGANG 
Saksgangen ved pålegg om oppgradering av mindre avløpsanlegg: Påleggene er enkeltvedtak 
og vil følge kapittel IV i Forvaltningsloven. 

6.1 VARSEL OM PÅLEGG 
Varselet gis i samsvar med Forvaltningsloven § 16. Frist for mottaker til å komme med en 
uttalelse til varselet er 3 uker. I varselet skal det gis informasjon om det kommende pålegget, 
bakgrunn for pålegget og opplysninger om videre saksgang.  

Som vedlegg til varselet vil være: Invitasjon til informasjonsmøtet og informasjonsbrosjyre. 

6.2 PÅLEGG 
Hjemmelsgrunnlag for pålegg om oppgradering: 

- Anlegg som har utslippstillatelse: Forurensingsloven § 18 
- Anlegg som ikke har utslippstillatelse eller tillatelse eldre enn 10 år: 

Forurensingsloven § 7, evt. Forurensingsforskriften § 16-6. 

Frist for å etterkomme pålegget settes til 18 mnd. Vedtaket skal inneholde opplysninger om 
videre saksgang, samt informasjon om klageadgang/-frist. 

Vedlegg til pålegget: Informasjonsbrosjyre 

6.3 SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE 
Anlegg som blir krevd oppgradert må ha ny utslippstillatelse før arbeidene igangsettes. Det 
må sendes inn søknad om utslippstillatelse etter lokal avløpsforskrift (Forurensningsloven), 
samt søknad om tillatelse til tiltak/ansvarsrett. 

Søknadsskjema med vedlegg vil ligge på kommunens hjemmeside.  

6.4 PÅMINNELSE/VARSEL OM TVANGSMULKT 
Brev med påminnelse om frist for å etterkomme pålegget sendes ut om lag 6 måneder før 
fristen utløper. Påminnelse sendes både til de som ikke har søkt om utslippstillatelse, og til de 
som har søkt om utslippstillatelse men der kommunen ikke har fått melding om at anlegget er 
etablert. Samtidig varsles sanksjoner (tvangsmulkt) dersom pålegget ikke etterkommes. 

6.5 TVANGSMULKT 
Vedtak om tvangsmulkt kan fattes med hjemmel i Forurensingsforskriften § 73 dersom 
avløpsanlegget ikke er oppgradert innen fristens utløp. Virksomhet kommunalteknikk fatter 
vedtak om tvangsmulkt. Statens innkrevingssentral sørger for innkreving av tvangsmulkt gitt i 
henhold til Forurensningsforskriften. 
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6.6 BEHANDLING AV SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA KRAV OM 

OPPGRADERING 
- Dispensasjoner tidsbestemmes. Varigheten avhenger av hva som ligger til grunn i den 

enkelte sak. 
- Fremtidige planlagte kommunale anlegg, som forventes å få kommunal tilknytning, vil 

være grunnlag for (midlertidig) dispensasjon. 
- Dersom det bevises at eier bor alene og forurensningsbelastningen dermed er liten og 

det høyst sannsynlig vil forekomme eierskifte innen få år (fortrinnsvis pga. alderdom) 
vil det kunne gis midlertidig dispensasjon. Denne vil settes som en heftelse på 
eiendommen og krav om oppgradering vil utløses ved salg/overdragelse eller utleie av 
eiendommen.   

- Dersom eier kan dokumentere dårlig økonomi kan utsettelse/midlertidig dispensasjon 
gis. Dårlig økonomi dokumenteres ved at begge forhold under gjelder:  

o  vedkommende ikke får lån i egen bank 
o NAV kan bekrefte at vedkommende tilfredsstiller krav til å få 

utbedringslån/startlån, bostøtte eller tilskudd. 
o NAV kan bekrefte dårlig økonomisk tilstand i husstanden som tilsier at nye lån 

er utelukket. 
 

6.7 BEHANDLING AV KLAGE 
 Formannskapet er første klageinstans ved pålegg om oppgradering, avslag på søknad om 
dispensasjon og vedtak om tvangsmulkt. Andre klageinstans dersom klagen blir avvist i 
førsteinstans, og opprettholdes av klager er Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 

6.8 TILSYN 
Etter at alle anlegg er oppgradert skal kommunen i henhold til lokal avløpsforskrift føre tilsyn 
med anleggene. Hvordan dette vil foregå er enda under utredning i saken «Felles 
forvaltningsenhet for avløpssektoren i kommunene Nannestad, Hurdal og Gjerdrum» 
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