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FAGLIG INNSPILL FRA VANN- OG AVLØPSETATEN TIL FORSLAG TIL 

HELHETLIG PLAN FOR OSLOFJORDEN 
 

Vi viser til forslag til helhetlig plan for Oslofjorden og mulighet for å gi innspill til planen med 

frist 24.01.20.  

 

Vann- og avløpsetaten er meget positiv til en helhetlig plan for Oslofjorden med mål om å 

oppnå god miljøtilstand i fjorden. Planen er i tråd med etatens egen strategi og ambisjon om 

nullutslipp av urenset avløpsvann til vassdrag og fjord. 

 

En helhetlig plan bør gi føringer for økt innsats på tiltaksgjennomføring for de enkelte 

sektorene og på tvers av sektorer. Vi mener det er behov for økt samarbeid mellom sektorene 

og en tydeligere avklaring av ansvarsforhold på noen områder. Planen legger i stor grad 

tiltaksansvar på kommunen, men vi mener at overordnete myndigheter bør ansvarlig gjøres i 

større grad i planen. Dette gjelder spesielt arbeidet for å redusere forurensinger fra produkter og 

forurenset overvann mm (oppstrømsarbeid), og at overordnete myndigheter legger til rette for 

tiltaksgjennomføringen for kommunen og andre sektorer ved å avklare ansvarsforhold, 

utarbeide veiledere, og vurdere dagens regelverk o.l.  

 

Planen bør ha et større fokus på å fjerne forurensinger ved kilden (næringsstoffer og miljøgifter 

fra overvann, produkter, mikroplast fra husholdninger og industri, legemidler fra sykehus mm) 

slik at det kommunale ledningsnettet med sluk/sandfang og renseanlegg ikke ender opp som 

(den eneste) løsningen for å redusere tilførsler av forurensinger til fjorden.  

 

Planen bør ha et helhetlig perspektiv på overvann og være tydeligere på ansvarsforhold 

for håndtering av overvann  

I forslag til helhetlig plan for Oslofjorden er det oppgitt at avrenning fra harde flater har en 

betydelig negativ påvirkning på vannmiljøet. Planen har i hovedsak fokus på reduksjon av 
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fremmedvann og avrenning fra vei. Videre omtales overvann og rensing av forurenset overvann 

i liten grad i planen. Vi mener at planen bør ha et mer helhetlig perspektiv på overvann.  

 

Forurensing fra avrenning fra tette flater er komplekst og ofte er det uklare ansvarsforhold. Det 

bør legges et større arbeid i å redusere mer diffus forurensing fra overvann som kommer fra tak 

og bygninger, parkeringsplasser o.l. og som samlet sett kan ha en negativ påvirkning på 

vannmiljøet. Det er behov for at overordnete myndigheter avklarer ansvarsforhold og gir 

veiledning til kommunene. For eksempel er det uklart hvilke krav kommunen kan sette til 

kvaliteten på overvann. Viser her til flere kommuner i Sverige som benytter «riktvärden» og 

rensekrav for overvann.  

 

Mer ambisiøs målsetning om reduksjon av forurensing gjennom aktivt oppstrømsarbeid 

Vann og avløpsetaten arbeider kontinuerlig med å redusere utslipp fra ledningsnett og 

renseanlegg, og for å oppnå optimale renseeffekter i rensetrinnene. Utslippet av renset 

avløpsvann fra Bekkelaget renseanlegg har en dokumentert god effekt på vannmiljøet ved at 

det tilfører oksygen til bunnvannet i Bekkelagsbassenget. Det er vårt syn at den positive 

effekten også bør synliggjøres i planen. 

 

Fylkesmannen angir at nye, strengere utslippstillatelser med krav til for eksempel rensing av 

mikroplast og legemidler kan være et tiltak. Vi mener at planen bør ha et mer helhetlig 

perspektiv, fra kilden til forurensing og videre til resipient. Dette innebærer større fokus på 

oppstrømsarbeidet for å begrense forurensinger som tilføres til avløpsvannet. Overordnete 

myndigheter bør ta et større ansvar for dette, men at det også legges opp til mer samarbeid 

mellom sektorer. I punkt 8.3.3 i planen nevnes det at Miljødirektoratet vil vurdere 

tilsynsaksjoner ovenfor bl.a. industribedrifter (bistå Fylkesmannen). Vi mener at kommunen 

bør inkluderes i felles tilsynsaksjoner, i tilfeller der industribedriftene har påslipp til 

avløpsnettet.  

 

Vi etterlyser retningslinjer fra overordnede myndigheter som tydeliggjør skille/forskjellen 

mellom avfall og avløpsvann og avklaringer til hvilke typer av avløpsvann/stoffer kommunen 

er pliktige til å ta imot. 

 

Dersom kommunen skal ta et større ansvar for å stille krav til påslipp på avløpsnettet av hensyn 

til vannkvaliteten må overordnede myndigheter gi nødvendig rammer og veiledning for at 

kommunen skal kunne gjøre dette. Vann og avløpsetatens myndighet etter 

forurensningsforskriften gir ikke anledning til å stille påslippskrav til avløpsnettet av hensyn til 

kvaliteten i vassdrag og fjord. 

 

Med hilsen  

Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent av: 

 

Anna Maria Aursund Erik Aulie 

direktør avdelingsdirektør 
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