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Sammendrag
Hovedrenseanlegget for Frogn kommune ligger på Skiphelle, anlegget tilfredsstiller
dagens rensekrav, men bør på oppgraderes med rensetrinn for nitrogen.
I planperioden bør det fokuseres på å separere spillvann og overvann. Dette vil
frigjøre kapasitet på ledningsnettet og på renseanlegg og redusere overløp til
vannmiljø. Separering sees i sammenheng med øvrig behov for utskifting av
ledningsnettet og i sammenheng med tilsvarende behov for vannforsyning. Videre bør
det investere i måleutstyr for logging av overløp fra pumpestasjoner og ledningsnett
for å dokumentere overløpsdrift.
Mål for vannforekomster er att bekker og fjord skal oppnå tilstandsklasse god.
Badesteder skal ha god badevannskvalitet.
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FORORD
ÅF Reinertsen har vært engasjert av Frogn kommune for å utarbeide hovedplan for avløp og
vannmiljø. Henrik Huse Linnerud og Otto Schacht har vært Frogn kommune sine kontaktpersoner
for oppdraget. Sveinung Lindland har vært oppdragsleder for ÅF Reinertsen, mens Trine
Skjæveland, Gunnar Orri og Kjerstin Wiberg har vært prosjektmedarbeider.
Hovedplan for avløp og vannmiljø gjelder for perioden 2017 til 2060 og er en rullering av
eksisterende hovedplan. Hensikten med rulleringen er å stake ut kurs for arbeidet med avløp og
vannmiljø i planperioden samt identifisere hovedutfordringene innenfor fagområdet.
Hovedplanen fokuserer på status i forhold til målsetningene, tiltak som er påkrevd for å nå
målene og kostnader knyttet opp til tiltakene. Hovedplan for avløp og vannmiljø skal gi leseren
forståelse av eksisterende tilstand for avløpssystemene og vannmiljø i Frogn med påkrevde
investeringer og tiltak for å nå målene. Videre skal hovedplanen stake ut overordnet strategi
innenfor fagområdet og peke på veien videre sett i lys av samfunnsrelaterte og klimatiske
utviklingstrekk i Frogn kommune.

Lysaker, 20.1.2017

Sveinung Lindland
Oppdragsleder
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1.0. BAKGRUNN
1.1. Hensikt med hovedplanen
Hovedplan avløp og vannmiljø skal:


Formulere overordnede mål og delmål for avløpshåndtering og vannmiljø i
kommunen



Kartlegge status for avløpsanleggene i kommunen



Utforme en handlingsplan for planperioden for å nærme seg de oppsatte mål



Skissere investeringstakt og gebyrutvikling

Denne rapporten utgjør hovedplan avløp og vannmiljø for Frogn kommune. Hovedplanen er
en overordnet plan for avløpshåndtering og vannmiljø i Frogn kommune i perioden 2016 –
2022.
Det er tidligere utarbeidet hovedplan avløp for Frogn kommune, denne planen bygger videre
på målsetninger og strategier fra denne.

1.2. Kommunens hovedoppgaver innen avløpshåndtering og vannmiljø
Innenfor avløpshåndtering har kommunen følgende hovedoppgaver:


Transport og behandling av spillvann: Spillvann fra boliger, offentlig virksomhet samt
næringsliv i tettsteder skal bortledes og behandles forskriftsmessig før utslipp.
Avløpsvann behandles på kommunens eget renseanlegg på Skiphelle.



Håndtering av overvann: Overvann fra tette flater (tak, veier, parkeringsplasser o.l.)
må håndteres slik at det ikke påføres skade på bygninger og annen infrastruktur. I
Frogn kommune skal overvann håndteres lokalt ved eiendommene, mens
overvannsledninger i vei administrativt tilhører vei.



Forurensningsmyndighet for små og mellomstore avløpsanlegg: Kommunen er
forurensningsmyndighet for små og mellomstore avløpsanlegg. Dette gjelder
avløpsanlegg for enkeltstående hus, hytter og hyttefelt.

Innenfor vannmiljø har kommunen følgende hovedoppgave:


Bekker og fjord: Vannkvalitet og vannmiljø skal etterleve kravene i
vannforskriften samt krav til badevannskvalitet. Det skal legges til rette for bading
og rekreasjonsaktiviteter i tilknytning til vannmiljø. Frogn kommune har som mål
å ivareta det biologiske mangfoldet i bekker og fjord.

Hovedplan avløp

7

1.3. Rammebetingelser
Her gis en forenklet oversikt over noen sentrale direktiver, lover og forskrifter som regulerer
avløpshåndteringen:


Vanndirektivet og vannforskriften



EUs avløpsdirektiv



Forurensningsloven og forurensningsforskriften



Lokal forskrift



Kommuneplan



Internkontrollforskriften



Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg



Plan- og bygningsloven

I tillegg til internasjonale og nasjonale rammebetingelser må en hovedplan også forholde seg
til og koordineres mot øvrige lokale rammebetingelser og planer. Kostnader forbundet med
kommunalt vann og avløp skal dekkes av forbrukerne etter selvkostprinsippet. I
gebyrgrunnlaget inngår kostnader knyttet til drift og vedlikehold, samt kapitalkostnader
knyttet til investeringer.
Det gis her en orientering om forskrifter som vil ha særlig betydning for hovedplan avløp.

1.3.1. Vannforskriften
Vannforskriften, forskrift 15.12.2006 nr. 1446 om rammer for vannforvaltningen, ble vedtatt
ved kongelig resolusjon 15.12.2006, med ikrafttredelse fra 1.1.2007. Vannforskriften
medfører at EU´s vanndirektiv er gjeldende i Norge.
Hovedformålet med vanndirektivet er å beskytte og forbedre miljøtilstanden i ferskvann,
grunnvann og kystvann. Intensjonen er å sikre en mer helhetlig og økosystembasert
vannforvaltning i Norge ved utarbeiding av helhetlige, regionale vannforvaltningsplaner i
henhold til vanndirektivet.
Vannforskriften legger opp til at det settes miljømål for vannforekomster. Det generelle
målet er at alle vannforekomster minst skal opprettholde eller oppnå "god tilstand" i tråd
med nærmere angitte kriterier.
Gjennomføringen av vannforskriften organiseres i vannregioner, som igjen er inndelt i
vannområder. For hver vannregion skal det utarbeides en forvaltningsplan og tilhørende
tiltaksprogram. I utgangspunktet skal forvaltningsplanene vedtas av fylkestingene og
godkjennes sentralt. Deretter skal miljømålene i utgangspunktet oppnås innen seks år etter
at forvaltningsplanen har trådt i kraft. Ved særlig krevende eller kostnadskrevende tiltak kan
tidspunktet for måloppnåelsen utsettes med inntil 12 år.
Oslo og Akershus med Bunnefjorden og Årungen- og Gjersjøvassdraget er en del av
vannregion 1, Glomma/indre Oslofjord. Fylkesmannen i Østfold er vannregionmyndighet for
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vannregion 1. For vannområdene i Oslo og Akershus er Akershus fylkeskommune
prosessmyndighet og Fylkesmannen i Oslo og Akershus er fagmyndighet. Nevnte
vannforekomster er organisert i prosjektet PURA. Tilsvarende er også Frogn kommune med i
prosjektene MORSA og IOV for de kystnære områdene av kommunen. Vannforskriften
berører direkte arbeidet med hovedplan avløp, siden miljømålene for vannforekomster i
kommunen gir føringer for drift og investeringer som gjelder kommunens avløpsanlegg.

1.3.2. Forurensningsforskriftens del 4 om avløp
Forurensningsforskriftens del 4 omhandler avløp. De konkrete kravene til håndtering av
avløpsvann er samlet i kap. 12-14:


Kap. 12: Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og fritidsboliger



Kap. 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser



Kap. 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser

1.4.

Planstatus og politisk behandling

Hovedplan avløp og vannmiljø har status som overordnet styringsdokument for avløp og
vannmiljø i planperioden 2016 – 2022. Det har blitt arbeidet parallelt med hovedplan vann
og hovedplan avløp.
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2.0. MÅL
2.1.

Overordnede mål

De overordnede målene for avløp og vannmiljø er:

2.2.



Godt vannmiljø



God tjenesteyting



Effektiv avløphåndtering



Størst mulig grad av tilknytning til kommunalt nett

Delmål og strategier

Som grunnlag for målformuleringene for vann og avløp i Frogn kommune ligger følgende
hovedprinsipper:
1. De kommunale avløpsanleggene skal ha tilstrekkelig kapasitet og være driftssikre slik at
de ikke skaper ulemper for abonnentene og miljøet.
Både ved planlegging og drift skal tjenesteyting overfor innbyggerne ivaretas. Kommunen
har ansvar for at anleggene fungerer tilfredsstillende og at innbyggernes ulemper i
forbindelse med driftsstans, tilstopping og lignende gjøres så små som mulig. VAanleggene i kommunen skal planlegges og driftes slik at de er til minst mulig hinder for å
oppfylle vannforskriftens miljømål.
2. De kommunale avløpsanleggene skal forvaltes kostnadseffektivt.
Alle kostnader skal dekkes over gebyr, og skal således være selvfinansierende. Målet
innebærer at gebyrene holdes så lave som mulig innenfor rammene definert av hensynet
til miljø, samt abonnentenes krav til kvalitet og service. Drift og utbygging skal skje ut fra
et godt planmessig og økonomisk grunnlag.
3. Avløpsanleggene skal ikke innebære fare for liv og helse.
Dette skal være et basisprinsipp både ved etablering av nyanlegg, ved rehabilitering og for
den daglige driften, og retter seg både mot abonnenter, publikum og kommunens eget
driftspersonell.
4. Det skal være beredskap for ekstraordinære situasjoner som reduserer konsekvensene
for vann- og avløpsanleggene.
Et mål om god beredskap setter klare krav til plangrunnlag, kompetanse og
tilfredsstillende økonomiske ressurser.
5. Vannforekomster og badevann skal ha vannkvalitet i henhold til overordnet regelverk.
Frogn kommunes innbyggere skal kunne benytte vannressursene til bading og i
rekreasjonsøyemed. Videre skal krav til vannkvalitet og biologisk mangfold etterleve krav i
vanndirektivet.
Spredt bebyggelse.
Abonnenter med separat løsning for avløpshåndtering skal ha tilsyn. Slambehandling skal
håndteres etter selvkostprinsippet.
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For å nå målene legges følgende strategier til grunn:

STRATEGI I
Legge til grunn forventet befolkningsvekst og klimaendringer i alle
faser av kommunale planprosesser

STRATEGI II
Styrke og videreutvikle det interkommunale samarbeidet for
systematisk og målrettet arbeid mot å nå kravene i vannforskriften

STRATEGI III
Rehabilitere vann- og avløpsnettet, gjennomføre driftstiltak og
investeringer som reduserer fremmedvann i avløpsnettet.
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Hovedutfordringer og arbeid for å nå målene

Det overordnede målet er nærmere utdypet som konkrete arbeidsmål for
avløpshåndteringen. Nedenfor er oppsummert hovedutfordringer med status for
eksisterende situasjon:

Målet er oppnådd eller langt på vei oppnådd

Målet er delvis oppnådd

Ikke ønsket tilstand

Fagområde

Mål/utfordringer

Status pr 2016

2.3.1. Behandling av avløpsvann
Behandling av
avløpsvann

Avløpsvann skal
behandles i tråd med
de krav som stilles i
utslippstillatelsen samt
overordnet regelverk

Renseanlegg
etterlever
dagens
utslippstillatelse

2.3.2. Transportsystemet
Transportsystem

Kommunen skal ha en
oppdatert database
over det kommunale
ledningsnettet

Transportsystem

Det skal ikke være
felles system for
spillvann og overvann

Transportsystem

Avløpsnettet skal ha
minst mulig lekkasjer
og feilkoblinger

Ledningskartverk
et har behov for
supplering av
driftsdata og
informasjon om
ledningsnettet
Ebn betydelig
andel av
avløpsnettet er
fgellesledninger
Det forekommer
innlekking av
fremmedvann.

Ønsket
tilstand

Hovedplan avløp

Transportsystem

Transportsystem

12

Pumpestasjonene skal
ha en standard og
utforming som gir
funksjonell og sikker
drift, og som ivaretar
helse, miljø og
sikkerhet for
driftspersonell
Kommunen skal ha
oversikt over alle
nødoverløp på
avløpsnettet, og ha et
system for å registrere
eller beregne driftstid
for utslipp fra
nødoverløp

Vider er ikke
feilkoblinger fullt
ut kartlagt
Det er
utfordringer
knyttet til
overløpsdrift

Overløpsdrift blir
ikke logget i
tilstrekkelig grad

2.3.3. Overvannshåndtering
Overvannshåndtering Som hovedprinsipp skal
overvann håndteres
lokalt

Overvannshåndtering Nye
utbyggingsområder skal
ikke føre til økte
problemer med flom og
utvasking i nedstrøms
vassdrag
Overvannshåndtering Overvann fra vei renses
for de mest trafikkerte
veiene

Det er i dag
varierende
praksis i forhoild
til overvannshåndtering
Ny strategi for
overvannshåndtering
legges til grunn
ved nye
utbygginger
Overvann fra vei
renses i liten
grad,
rensefunksjon er
sandfang
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2.3.4. Avløp i spredt bebyggelse
Avløp i spredt
bebyggelse

Avløp fra spredt
bebyggelse skal ikke
forurense lokale
vannressurser

Det er behoiv for
oppgradering av
en del av de
eksisterende
anleggene

2.3.5. Påslipp fra industri
Påslipp fra industri

Påslipp fra industri

Kommunen skal ha
oversikt over alle oljeog fettutskillere, og
utarbeide rutiner for
saksbehandling,
tømming og tilsyn
Kommunen skal ha
oversikt over alle
industripåslipp, og ved
behov gi bedriftene
påslippstillatelser

Oversikt over
anleggene finnes
i dag, men
tilstand er
usikker
Oversikt over
påslipp finnes i
dag, men det
føres ikke
kontroll med
påslipp

2.3.6. Kostnader, drift og vedlikehold
Kostnader, drift og
vedlikehold

Kostnader, drift og
vedlikehold

Kostnadene ved den
kommunale
avløpshåndteringen
skal dekkes av
kommunale
avløpsgebyrer
Dagens rutiner for
årsrapportering skal
videreføres. Det
rapporteres i dag årlig
til Kostra (SSB) og
kommunestyret.
Årsrapporteringen skal
gi en tilfredsstillende
helhetlig
dokumentasjon
(teknisk, driftsmessig,
kvalitetsmessig,

Det er selvkost
for drift av de
kommunaltekniske
tjenestene
Krav til
rapportering
etterleves.
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Kostnader, drift og
vedlikehold

Kostnader, drift og
vedlikehold

Kostnader, drift og
vedlikehold

Kostnader, drift og
vedlikehold
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økonomisk,
organisatorisk osv.).
Vannmålere kreves for
alle abonnenter. Som
hovedregel er "vann
inn" lik "vann ut"
Opplæring og
kompetanseheving av
personalet tillegges
stor vekt.
Driftspersonell skal ha
tilfredsstillende
kunnskap og
kvalifikasjoner
Transportsystem med
tilhørende utstyr skal
ha et vedlikehold som
sikrer funksjonelle og
effektive driftsforhold
Det skal være et
utskiftingstempo for
ledningsnett og
tilhørende utstyr som
sikrer en akseptabel
teknisk tilstand
Transportsystem med
tilhørende utstyr og
renseanlegg skal
overvåkes
tilfredsstillende, både
gjennom
driftskontrollanlegg og
ved fysisk inspeksjon

Stor grad av
vannmålere i
dag, tett
oppunder 80 %
Opplæring og
kursing følges
opp fortløpende.

Innlekking og
overløpsdrift kan
forbedres

Dagens gebyrer
for avløpsområdet er
tilstrekkelig til å
opprettholde
tifredsstillende
utskiftingstempo
System for
driftsovervåkning av
renseanlegg er
bra. Noen
utfordringer på
ledningsnettet.

2.3.7. Vannmiljø
Vannmiljø

Bekker og fjord skal ha
vannkvalitet i henhold
til krav stilt i
vannforskriften

Vannkvalitet
tilfredsstiller ikke
krav satt i vanndirektivet

Vannmiljø

Kommunens
badeplasser skal ha god
badevannskvalitet

Badevann har
god kvalitet
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Bekker og fjord skal ha
biologisk mangfold i
henhold til krav stilt i
vannforskriften

Vannkvalitet
tilfredsstiller ikke
krav satt i vanndirektivet

3.0. GENERELL INFORMASJON OM
AVLØPSHÅNDTERINGEN
3.1.

Kommunale avløpsanlegg i Frogn

Skiphelle renseanlegg er det eneste større kommunale renseanlegget i kommunen. Anlegget
består av følgende hovedkomponenter: Trapperister, sandfang flokkulering, sedimentering,
fortykkere, septikmottak, sentrifuge og tørrslamsilo. Anlegget gjennomgikk i 1995-1996 en
omfattende rehabilitering. Det er et mekanisk-kjemisk anlegg (primærfellingsanlegg)
dimensjonert for følgende verdier:


Dimensjonerende vannmengde; 564 m3/time.



Dimensjonerende antall pe; 30.800

Pr. 1.1.2015 er ca. 13.400 pe tilknyttet Skiphelle renseanlegg. I tillegg er ca. 350
fritidsboliger tilknyttet.

3.2.

Avløpsmengder ved Skiphelle avløpsanlegg

3.2.1. Målt avløpsmengde
I 2014 var akkumulert avløpsmengde inn på Skiphelle renseanlegg 2 254 000 m3.

3.2.2. Stipulert avløpsmengde i 2022
Gjeldende kommuneplan angir flere ulike alternativer for folkevekst frem mot 2022.
Diagrammet nedenfor viser at man kan forvente at befolkningen øker til mellom 16 500 og
17 500 person er i 2022 Total vil da ca. 14 500 personer i Frogn kommune være tilknyttet
Skiphelle avløpsanlegg.
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4.1.1. Skiphelle renseanlegg
Renseanlegget er et primærfellingsanlegg uten rensetrinn for nitrogen. Renseanlegget
overholder kravet til 90 % renseeffekt for fosfor satt i forurensingsforskriften og
utslippstillatelsen. Innholdet av tungmetaller i slam oppfyller kravene til kvalitetsklasse II.
Det er i hovedsak høyt nivå av kobber som medfører overskridelse av kravene til miljøklasse
I.
Skiphelle renseanlegg leverer godt sammenlignet renseanlegg både i Follo og i landet for
øvrig.

4.2.

Ledningsanlegg for avløp

Det er ca. 54 km kommunale hovedledninger for spillvann i Frogn kommune. I tillegg
kommer private stikkledninger. Avløpsledningene i kommunen forvaltes gjennom det
elektroniske ledningskartverket. Generelt kan ledningsnett for avløp være enten
fellessystem eller separatsystem. I et separatsystem er det egne rør for spillvann og
overvann, der spillvannet ledes til renseanlegg mens overvannet ledes til utslipp lokalt. I et
fellessystem ledes både spillvann og overvann i samme rør. I Frogn kommune er en stor del
av avløpsledningene fellesledninger; samlet ca. 13,5 km.

4.2.1. Generell tilstand for avløpsledninger
Den generelle tilstanden for avløpsledninger er ganske god. Dette har sammenheng med at
ledningsnettet for avløp er forholdsvis nytt. Det meste av kommunens avløpsledninger er
lagt fra 1960-tallet og frem til i dag, jf. kap. 4.2.2. Det er imidlertid utfordringer knyttet til
innlekking på separatsystemet og overløp i fellesledninger samt registrering knyttet til dette.
Videre er logging av driftsdata fra avløpspumpestasjoner og nødoverløp mangelfull. Dette
fører til stor usikkerhet ved beregning av overløpsdrift og tilførte næringsstoffer til bekker og
fjord.
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Anleggsår for avløpsledninger

Anleggsår for spillvannsledninger i Frogn kommune er vist i Figur 1.

Spillvannsledninger lengde etter anleggsår
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Figur 1 Leggeår for avløpsledninger i Frogn kommune.

4.3.1. Ledningsmateriale for spillvannsledninger
Ledningsmateriale for spillvannsledninger i Frogn kommune er vist i Figur 2.
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Figur 2 Ledningsmateriale for avløpsledninger i Frogn kommune.
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Kartet nedenfor viser eksisterende rensedistrikter og soner for avløpsledninger i Frogn. Det
pågår nå en revisjon av antallet og utstrekningen av rensedistriktene. Dette arbeidet er pr.
dato ikke ferdigstilt.

Figur 3 Frogn kommune; rensedistrikt og soner pr mai 2016
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4.3.2. Innlekking i avløpsledninger
Innlekking av fremmedvann er et problem som først og fremst gjelder spillvannsledninger og
fellesledninger. Det kan imidlertid også være utfordringer knyttet til innlekking på
overvannsnettet. Konsekvensene av innlekking kan være at det føres forurensinger til
resipient. Videre fører innlekking til redusert restkapasitet på ledningsnettet. Vanlige årsaker
til innlekking til spillvannsledninger er listet opp under:


Direkte innlekking gjennom utette skjøter og ødelagte rør



Feilkoblinger mellom spillvann og overvann, slik at overvann fra tak, veger o.l. ledes
inn på spillvannsnettet



Bekkelukninger som føres inn på spillvannsnettet



Høy vannstand i vassdrag, slik at vann kommer inn gjennom pumpestasjonenes
overløp



Videre er det en stor andel fellesledninger som medfører at store mengder overvann
føres inn på avløpsnettet

Stor andel overvann på spillvannsnettet fører til at større vannmengder enn nødvendig må
pumpes gjennom hovedstrengen mot Skiphelle renseanlegg. Ved større nedbørsmengder og
situasjoner med stor overflateavrenning vil større deler av avløpsvannet ledes til nødoverløp
ved pumpestasjonene og via nødoverløp på ledningsnettet. Dette gir forurensing tilk bekker
og fjord.

4.3.3. Overløpsdrift
Generelt kan overløp i et avløpsnett inndeles i to kategorier:


Driftsoverløp (regnvannsoverløp)



Nødoverløp

Overløpene befinner seg i kommunens pumpestasjoner og på ledningsnettet ved kritiske
punkter knyttet til forventet oppstrøms oppstuving.
Pumpestasjoner med ledningsnett er dimensjonert i forhold til tilknyttede abonnenter. Der
det er fellesledninger for avløp er det hyppig overløpsdrift i pumpestasjonene.
Overløpsdriften er direkte knyttet til nedbør og avrenning. Avløpsvann vil også kunne i
overløp ved pumpehavari, tett ledning samt ved planlagt vedlikehold. Den delen av
kommunen som har separatanlegg for spillvann og overvann har ikke nedbøravhengig
overløp på samme måten som fellessystemet.
Ved overløpsdrift som følge av nedbør vil avløpsvannet være svært fortynnet og
konsekvensene for natur og miljø antas å være kortvarige og begrensede. Overløpsdriften i
pumpestasjonene registreres i form av timetelling. Det er 16 nødoverløp på avløpsnettet i
Frogn kommune. Det er behov for oppgradering av nødoverløpene, registrering av overløp
er mangelfull.
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4.3 Avløpspumpestasjoner
Det finnes i dag flere avløpspumpestasjoner i kommunen. Det kommunale
avløpssystemet har totalt 26 avløpspumpestasjoner. Stasjonene er en blanding
av plassbygde og prefabrikkerte. Alle stasjonene er utstyrt med nødoverløp. I
stasjonene måles tiden som overløpene har vært i drift.
Det er gjennomført befaring med gjennomgang av pumpestasjonene på hovedstrengene.
Tilstand for pumpestasjonene beskrives i temaplan for avløp, se vedlegg 2. Generelt kan
tilstanden oppsummeres som følger:


Tilstand på overbygg og sump: God tilstand på overbygg, overbygg er generelt
godt vedlikeholdt. Pumpesumper har mangler vedrørende utforming av overløp.



Tilstand på teknisk utstyr: Varierende alder på pumper, men i god stand,
slitedeler skiftes ved behov. Manglende måleutstyr for overløpsdrift og
mengdemåling. FDV dokumentasjon i pumpestasjonene er mangelfull



Tilstand på elektro- og styringsutstyr: Styringssystem for pumper er i god stand,
men mangelfull logging av overløpsdrift.



HMS-forhold: Pumpesumper er generelt godt sikret, stiger og taljer er ok.

4.4 Avløp i spredt bebyggelse
Avløpshåndtering i spredt bebyggelse kan besørges på følgende vis:

1. Privat avløpsanlegg
2. Tilknytning til offentlig avløp dersom det geografisk ligger til rette for dette
4.4.1 Kommunens ansvar for avløp i spredt bebyggelse
Kommunen er vedtaksmyndighet for byggetillatelser etter plan- og bygningsloven. Dermed
har kommunen et ansvar for at alle bygninger vil ha tilfredsstillende avløp før byggetillatelse
kan gis. Avløpsvannet fra boliger i spredt bebyggelse skal tas hånd om slik det er angitt i kap.
12 i forurensingsforskriften.
Kommunen er også forurensningsmyndighet for utslipp av avløpsvann fra spredt bebyggelse.
Alle kostnader knyttet til private avløpsanlegg dekkes av tiltakshaver.

4.4.2 Status for avløp i spredt bebyggelse i Frogn kommune
Avløpsrensing i spredt bebyggelse er i hovedsak ulike private løsninger. Det finnes i dag en
del ikke godkjente avløpsløsninger. Oppryddingen i avløpsforhold er en tidkrevende prosess,
siden oppstarten av Miljøkontoret har nå om lag 2500 eiendommer godkjente
avløpsløsninger. Det vil etter planen være sendt ut pålegg og krav til opprydding i
avløpsforhold til alle eiendommer i spredt bebyggelse innen 2018. (Ferdig gjennomført
opprydding i 2021.) Det føres tilsyn med alle tillatelser gitt i medhold av loven og det skal
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føres tilsyn med ulovligheter. Se vedlegg 6; avløp i spredt bebyggelse for utfyllende
informasjon.

4.5 Vannmiljø
Tilstand for vannforekomstene og arbeidet med vannmiljø er beskrevet utfyllende i
vedlegg1; temaplan vannmiljø.

4.5.1 Tilstand vannforekomster
Resultatene fra overvåking av 16 bekker i 2014 viste at 15 av de 16 klassifiserte som moderat
eller dårlig vannkvalitet. Ut i fra analyseresultatene kan man slutte seg til at forurensingen
stammer fra landbruket og fra spredt avløp. I resipienter er det vanlig at vannkvaliteten
varierer med nedbøren, da mye blir vasket på sjøen ved større regn.
Resultatene fra badevannsovervåkingen viser at det stort sett er god badevannskvalitet på
strendene i Frogn. Det er derimot sterkt varierende ved Skiphelle der utslippet fra det
kommunale renseanlegget ligger. Det er sammenheng mellom store nedbørsmengder og
dårlige badevannsprøver her. Badevannskvaliteten er varierende også for Slorastranda. Her
blir det påvist spor etter menneskelig avføring i alle prøver. I Badeparken viste alle prøver
god badevannskvalitet.
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4.6 Administrative forhold og beredskap
4.6.1 Organisering
MIK i Frogn kommune har ansvaret for vannforsyning og avløpshåndtering i kommunen. Det
skilles mellom administrativt nivå og utførende nivå i kommunen. Drift er utførende nivå i
organisasjonen.

ENHETSLEDER MIK

MF

DRIFT
VA
RENOVASJON

Figur 4 Organisasjonsplan MIK

DRIFT
PARK

DRIFT

IDRETT
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4.6.2 Driftsvakt
Frogn kommune har driftsvakt som skal sikre at det er tilgjengelig beredskap 24 timer i
døgnet innenfor veg, vann og avløp. Driftsvakten varsles om avvik både ved SMS fra
driftskontrollsystemet og ved henvendelser fra abonnentene.
Driftsvakten blir varslet om avvik ved vann- og avløpsanleggene gjennom alarmer på SMS.
Avvik som gir alarm kan f.eks. være stans eller høyt nivå i avløpspumpestasjoner, unormal
endring av trykk i vannledningsnettet eller bassengnivå som avviker fra ønskede verdier. Ved
alarmer skal driftsvakten organisere tiltak for å:


Utbedre feil



Opprettholde vannforsyningen



Hindre eller redusere faren for forurensning



Håndtere kontakt med publikum



Kontakte sårbare abonnenter



Håndtere nødvendig kontakt med andre etater og myndigheter

4.6.3 Internkontroll
Internkontrollforskriften stiller krav om internkontrollsystem for avløpsanlegg som
sysselsetter arbeidstakere.
Internkontrollforskriften omhandler systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Det
overordnede formålet er å sikre at målene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen oppnås,
med fokus på forbedringsarbeid innenfor følgende felt:


Arbeidsmiljø og sikkerhet.



Forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller
forbrukertjenester.



Vern av det ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling av avfall.

Internkontrollforskriften berører kommunen både som anleggseier og som
forurensningsmyndighet:


Kommunen som anleggseier: Det skal etableres et system for internkontroll for
de avløpsanleggene kommunen har ansvar for å drive.



Kommunens som forurensningsmyndighet: Det skal kontrolleres at virksomheten
har etablert et forsvarlig internkontrollsystem. Videre skal kommunen kontrollere
at krav i utslippstillatelse og lokal forskrift overholdes.

Som anleggseier har Frogn kommune i dag eget system for internkontroll innen
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avløpshåndtering.

4.6.4 Beredskap
Frogn kommune har en overordnet, generell beredskapsplan for hele kommunen. I
forbindelse med rullering av hovedplanen er det gjennomført revisjon av beredskapsplanen,
se vedlegg 4.

4.6.5 Finansiering/gebyrer
Finansieringen av kommunale vann- og avløpsanlegg skal være basert på selvkostprinsippet.
Det vil si at gebyrinntektene ikke skal overstige kommunens nødvendige kostnader for
utbygging og drift av vann- og avløpsanlegg. Innkreving av vann- og avløpsgebyr er regulert
gjennom Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg og forurensningsforskriftens kap. 16.
Abonnentene faktureres etter målt forbruk. I 2015 betalte gjennomsnittsabonnenten i Frogn
kommune 3 596 kr for avløp inkl. mva.
Spredt bebyggelse og finansiering følger prinsippet om selvkost.
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5.0 Fokusområder
Det er så langt pekt på en del områder der eksisterende status ikke samsvarer med ønsket
tilstand for fagområdet. I dette kapittelet er det satt opp forslag til fokusområder og tiltak for
å lukke disse avvikene. En del av tiltakene implementeres i gjeldende planperiode, andre
tiltak strekker seg over en lengre tidsperiode.

5.1 Avløpsrenseanlegg
5.1.1 Skiphelle renseanlegg


AVLØP 01: Oppgraderinger ved Skiphelle renseanlegg: Det utredes
investeringskostnader for å etablere rensetrinn for nitrogen.

5.2 Ledningsanlegg for avløp
5.2.1 Rehabilitering av ledninger og kummer
Størstedelen av kommunens avløpsledninger er lagt fra midten av 1960-tallet og frem til i
dag.
I Frogn kommune er det en kombinasjon av separatsystem og fellesledninger.
I hovedplan for vannforsyning legges det opp til å utarbeide en rehabiliteringsplan
(saneringsplan) for ledninger og kummer for vann. Denne rehabiliteringsplanen bør også
omfatte ledninger og kummer for avløp. I en rehabiliteringsplan gjøres en grundigere analyse
av ledningenes tilstand. Rehabiliteringsplanen ender opp i en prioritering av ledningsstrekk
som krever utbedring. Som grunnlagsmateriale for en rehabiliteringsplan benyttes bl.a.
følgende:


Resultater fra kartleggingen av innlekking og feilkoblinger



Analyser av nedbørsavhengig innlekking (analyse av driftsdata fra
avløpspumpestasjoner, ev. supplert med avløpsmålinger)



Driftshendelser registrert i Gemini VA



Informasjon fra rørinspeksjoner



Informasjon om spylestrekninger



Informasjon om kloakkstopp



Befaring av utsatte ledningsstrekk (elvekryssinger, bekkekryssinger, strekninger
hvor ledningskartverket er utydelig osv.)



Driftserfaringer
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Følgende tiltak knyttet til generell rehabilitering av ledninger og kummer foreslås:


AVLØP 02: Kartlegging av innlekking og feilkoblinger og nødoverløp: Det utføres en
kartlegging av innlekking til avløpsnettet, med vekt på nedbørsavhengig innlekking.
Samtidig kartlegges også omfanget av feilkoblinger. Nødoverløp identifiseres og
logges. Det etableres buffertanker for driftsoverløp.



AVLØP 03: Rehabiliteringsplan for ledninger og kummer: Det utarbeides en
handlingsplan for rehabilitering av ledninger og kummer i Frogn kommune.
Handlingsplanen revideres samtidig med hovedplan for avløp og vannmiljø.

5.2.2 Avløpsledninger i nye utbyggingsområder
Utbyggingsområder kan bygges ut i privat eller kommunal regi.
Ved utbygging i privat regi er det utbygger som har ansvaret for opparbeidelse av teknisk
infrastruktur. Utbygger bærer da alle kostnadene knyttet til teknisk infrastruktur. I mange
tilfeller overføres den tekniske infrastrukturen til kommunen ved ferdigstillelse, som da også
overtar vedlikeholdsansvaret. Det kan anvendes utbyggingsavtaler mellom utbygger og
kommunen, for å sikre kommunal medvirkning i planleggingsprosessen og kommunal
standard på den ferdige infrastrukturen. Bruk av utbyggingsavtale kan også medføre at
investering i infrastruktur for vann og avløp kommer inn under regler for momsrefusjon til
kommunene. I Frogn kommune er alle nyere utbyggingsområder bygget ut i privat regi.
Opparbeidelse av teknisk infrastruktur i utbyggingsområder er ikke å betrakte som et tiltak
som skal finansieres av kommunale avløpsgebyrer. I handlingsplanen legges det derfor ikke
inn noen tiltak knyttet til nye avløpsanlegg i utbyggingsområder.

5.3 Avløpspumpestasjoner
5.3.1 Generelt om tiltak på avløpspumpestasjoner
Gjennomgangen viser at tilstanden for pumpestasjonene er varierende. Noen av
pumpestasjonene har akseptabel tilstand, mens andre har utbedringsbehov både teknisk
sett og ut fra HMS-hensyn.
Pumpestasjonenes tilstand kan få konsekvenser for det ytre miljø. Ved en lengre
pumpestopp vil avløpsvann gå i overløp og slippes ut i en nærliggende ferskvannsresipient.
Selv om kortvarig overløpsdrift normalt gir kortvarige ulemper, er overløpsdrift ikke i tråd
med intensjonene i vannforskriften. Opprusting av pumpestasjoner med tanke på logging av
driftsdata og overløpsregistrering må prioriteres.
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Renovering av enkelte stasjonerer derfor nødvendig grunnet følgende forhold:


Bedring av HMS-forhold



Teknisk slitasje (bygg, tekniske komponenter og elektro/styring)



Hensynet til det ytre miljø (grunnet fare for driftsstans)



Mangelfull logging av driftsdata

Under følger forslag til tiltak som gjelder rehabilitering av pumpestasjoner, i prioritert
rekkefølge. Forslag til rekkefølge bygger på en helhetlig vurdering der forhold knyttet til
teknisk tilstand, HMS og ytre miljø er vektlagt.
AVLØP 04: Rehabilitering av pumpestasjoner: Pumpestasjoner oppgraderes med tanke
på logging av driftsdata, spesielt fokus på logging av overløp. Videre prioriteres
oppgradering av dokumentasjon for montert utstyr i pumpestasjonene.

For alle pumpestasjonene må gjøres en særskilt vurdering av teknisk løsning og nødvendig
pumpekapasitet før detaljprosjektering.
Utbedring av elektriske anlegg o.l. gjennomføres fortløpende over den ordinære driften. Det
foreslås tiltak knyttet til sumpspyling i pumpestasjoner:
AVLØP 05: Forbedring av sumpspyling i øvrige pumpestasjoner: Opplegg for
sumpspyling i pumpestasjoner gjennomgås og forbedres.


5.4 Avløp i spredt bebyggelse
5.4.1 Konsekvent håndtering av tilknytningsplikt
Det kan oppstå uenigheter mellom kommunen og eiere av eiendom når spredt bebyggelse
skal tilknyttes offentlig avløp. Vanlige årsaker til uenighet er bl.a.:


Eksisterende avløpsanlegg blir overflødig: Eier av eiendommen har tidligere
investert i privat avløpsanlegg, og det kan oppfattes som urimelig at denne
investeringen nå synes å ha vært forgjeves.



Tilknytningsavgift og årsgebyr: Eier av eiendom med eksisterende privat
avløpsanlegg, betaler ikke gebyr til kommunen for avløpshåndtering. Økte avgifter
og gebyrer oppfattes som urimelig, når eksisterende avløpshåndtering synes å
være tilstrekkelig.

Tilknytningsplikt til offentlig avløp gjelder eiendommer som ligger nær eksisterende eller nye
kommunale avløpsledninger.
Plan- og bygningsloven § 27-2 andre til fjerde ledd sier følgende om tilknytning til offentlig
avløp:
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"Når offentlig avløpsledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over
nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiendommen, knyttes til avløpsledningen. Vil
dette etter kommunenes skjønn være forbundet med uforholdsmessig stor kostnad eller
særlige hensyn tilsier det, kan kommunen godkjenne en annen ordning.
Kommunen kan i andre tilfeller enn nevnt i andre ledd, kreve at bygningen skal knyttes til
avløpsledning når særlige hensyn tilsier det.
Reglene i andre og tredje ledd gjelder også for eksisterende byggverk."
Med hjemmel i plan- og bygningsloven kan det i utgangspunktet kreves tilknytning til
offentlig avløp. Imidlertid kan det gjøres en skjønnsmessig vurdering i spesielle tilfeller, f.eks.
dersom det nettopp er investert i kostbare private anlegg.
I et langsiktig perspektiv vil tilknytning til offentlig avløp i de fleste tilfeller vil være
fordelaktig for alle parter, med hensyn på både hygieniske og kapasitetsmessige årsaker. I
tillegg er det gunstig for selvkostprinsippet at flest mulig abonnenter deltar i finansieringen
av kommunens avløpsanlegg. Dersom kommunen har en konsekvent håndtering av
tilknytningsplikten, vil tilknytningsplikten kunne oppfattes som mer forutsigbar og rettferdig.
Konsekvent håndtering av tilknytningsplikt blir ikke et eget tiltak i hovedplan avløp, men blir
et overordnet prinsipp som skal ligge til grunn ved saksbehandling. Derimot er det
nødvendig å gjøre en kartlegging av hvilke eiendommer som skal tilknyttes offentlig avløp:


AVLØP 06: Kartlegging av eiendommer for tilknytning til offentlig avløp: Det gjøres
en kartlegging av hvilke eiendommer som skal tilknyttes offentlig avløp. Hovedsakelig
gjelder dette eiendommer i spredt bebyggelse og i randsoner rundt
sentrumsområdene.

5.5 Administrative forhold og beredskap
5.5.1 Revisjon av internkontrollsystem
Frogn kommune har i dag et internkontrollsystem for kommunens avløpsanlegg.
Internkontrollsystemet kan imidlertid forbedres. F.eks. kan det være hensiktsmessig å dele
inn i planlagte og ikke-planlagte hendelser, tilsvarende man har gjort i
internkontrollsystemet for vannforsyning. Internkontrollsystemet for avløp planlegges lagt
inn i kommunens generelle HMS-system.
Internkontrollsystemet vil også bli supplert med en risikovurdering av kommunens
avløpsanlegg.
Følgende tiltak knyttet til internkontrollsystem foreslås:


AVLØP 07: Revisjon av internkontrollsystem for avløp: Eksisterende
internkontrollsystem for kommunens avløpsanlegg revideres og legges inn i
kommunens generelle HMS-system.
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5.5.2 Bemanning
Ingeniøravdelingen har i dag begrenset bemanning. Mesteparten av de ansattes tid er
bundet opp til daglig drift. Ved gjennomføring av større byggeprosjekter, har man derfor
tidvis vært nødt til å leie inn ekstern prosjektledelse. I tillegg vil man ved sykdom og
ferieavvikling være sårbare, både når det gjelder administrasjon og drift.
Man ønsker derfor at avdelingen styrkes med en ekstra ingeniørstilling. Den nye stillingen vil
kunne jobbe med oppgaver innenfor både drift og investeringer. Begrunnelsen for ønsket
om en ny ingeniørstilling kan oppsummeres med følgende punkter:


Oppfølgning av nye tiltak: I tilknytning til hovedplanene for vann og avløp legges
det opp til flere nye tiltak. Tiltakene gjelder både drift og investering. I størst mulig
grad ønsker man å benytte interne ressurser for gjennomføringen av disse
tiltakene. Bakgrunnen er et ønske om å bygge opp mest mulig kompetanse internt
om tiltakene som gjennomføres.



Oppfølgning under byggetiden: Det er i dag til dels mangelfull oppfølgning av
private og kommunale nyanlegg i byggetiden. En konsekvens av dette kan være at
nyanlegg ikke oppnår ønsket standard og kvalitet. Man ønsker derfor å styrke
oppfølgningen av nyanlegg i byggetiden.



Økt kompetanse om lekkasjesøking/lekkasjekontroll og innlekking: Det er i dag
mye tapt vann ut fra vannledningene. En del vann lekker også inn i
avløpsledningene. I forbindelse med lekkasjesøking/lekkasjekontroll og kartlegging
av innlekking ønsker kommunen å bygge opp intern kompetanse om
lekkasjesøking/lekkasjekontroll og innlekking. Dette vil også styrke kommunens
kjennskap til eget ledningsnett.



Best mulig skjøtting av kommunens vann- og avløpsanlegg: Vann- og
avløpsanleggene i kommunen utgjør betydelige verdier for fellesskapet.

Videre vil det også bli behov for å øke bemanningen på drift. Dette med bakgrunn i behov for
økt kompetanse innen automasjon, elektro samt økt innsats innfor driftsovervåking og drift
av systemer for driftsovervåking.
Følgende tiltak foreslås:


AVLØP 08: Ny ingeniørstilling): Ingeniøravdelingen styrkes med en 100 %
ingeniørstilling. Stillingen fordeles 50/50 mellom vann og avløp.

Beløpet som er satt opp i handlingsplanen inkluderer lønn, sosiale kostnader, kontorplass
mm.

5.5.3 Beredskap
Man bør fortsatt ha fokus på å ha best mulig beredskap i avløpshåndteringen. Økt beredskap
i seg selv legges ikke inn som et eget tiltak, men flere av de andre foreslåtte tiltakene vil
bidra til økt beredskap. Beredskapsplanen er revidert som en dela av arbeidet med hovedplan
for vannmiljø og avløp.
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5.6 Øvrige tiltak
5.6.1 Tilpasning til klimaendringer
Det forventes større og mer intense nedbørsmengder i fremtiden.
Klimaendringer vil først og fremst kunne medføre følgende konsekvenser for
avløpshåndteringen:

5.6.1
Økte overvannsmengder: Økte nedbørsmengder og raskere avrenning som følge av økende
andel tette flater vil føre til større tilførsel av overvann til avløpsnettet. Dette er
problematisk for både et fellessystem og et separatsystem. Situasjonen for dagens
separatsystem i Frogn kommune er at ledningsnettet til en viss grad utsettes for
nedbørsavhengig innlekking, feilkoblinger o.l. Uten tiltak for å utbedre ledningsnettet, må
det derfor forventes at mengde fremmedvann i ledningsnettet øker ytterligere.
Fellessystemet er i dag særlig utsatt for økte nedbørsmengder. I tillegg må overvann tas
særlig hensyn til ved etablering av nye utbyggingsområder. Det foreslås at det etableres
tydelige dimensjoneringskriterier for overvann, som f.eks. baseres på følgende prinsipper:


Som hovedprinsipp skal overvann håndteres lokalt.



Nye utbyggingsområder skal ikke føre til økte problemer med flom og utvasking i
nedstrøms vassdrag. Håndtering av overvann skal forankres i kommunens
overordnede strategi for overvannshåndtering, se vedlagte temaplan for
overvann.

5.6.2
Økt flomproblematikk: Konsekvensene av økte nedbørsmengder og raskere avrenning
forventes å bli størst i små vassdrag, og i sidebekker til større vassdrag. I større vassdrag vil
det fortsatt skje en viss utjevning både i nedbørsfeltet og i selve hovedvassdraget. Ved
planlegging er det uansett viktig å ta hensyn til flomproblematikk både i mindre og større
vassdrag.
Tilpasning til klimaendringer er i seg selv ikke et eget tiltak i hovedplan avløp, men skal ligge
som et overordnet prinsipp for planlegging og drift. Bl.a. må flomproblematikk tas særlig
hensyn til ved rehabilitering av avløpspumpestasjoner. Følgende tiltak foreslås:


AVLØP 09: Dimensjoneringskriterier for overvann: Det utarbeides
dimensjoneringskriterier for overvannshåndtering som tar hensyn til klimaendringer
og forventet økt nedbørintensitet. Det benyttes klimafaktor 1,5.

Oppgradering driftskontrollsystem
Kommunen har i dag et driftskontrollsystem for kommunens avløpsanlegg. Dagens system er
utdatert og må oppgraderes snarlig.
Det er ønskelig at det nye driftskontrollsystemet også har mulighet til å lagre FDVdokumentasjon. I tillegg bør det være enkelt å generere rapporter.
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Følgende tiltak knyttet til driftskontrollsystem foreslås:


AVLØP 10: Oppgradering av driftskontrollsystem: Det foretas fullstendig
gjennomgang med nødvendig oppgradering av kommunens driftskontrollsystem.
Driftskontrollsystemet vil være felles for vann og avløp. Kostnadene knyttet til dette
tiltaket deles likt mellom vann og avløp.

6.0 HANDLINGSPLAN OG GEBYRUTVIKLING
6.1 Kostnadsoverslag for tiltak
Detaljert handlingsplan med veinavn for tiltak innen avløp og vannmiljø er vist i vedlegg 1.
Beløpene er vist som 2016-kroner.
Det presiseres at kostnadsoverslagene er gjort på et overordnet nivå, og er beheftet med
usikkerhet. Dette vil også kunne få konsekvenser for gebyrutviklingen. Før gjennomføring av
et tiltak må det i hvert enkelt tilfelle utarbeides et grundigere kostnadsoverslag.

6.2 Handlingsplan og prioritering av tiltak
Tabell 1 Handlingsplan år og investeringskostnad, alle tall i hele tusen
Nr.

Tiltak som skal finansieres
over avløpsgebyret

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Utredinger i planperioden

250

250

250

250

250

250

2

Separere overvann og spillvann

2500

2500

2500

2500

2500

2500

3

Årlig rehabilitering og fornyelse
av ledningsnett

2000

2000

2000

2000

2000

2000

1000

1000

1

4

Pumpestasjoner, oppgradering og
driftsovervåking.

1000

1000

1000

1000

5

Nødoverløp, ombygging og
driftsovervåking

1500

1500

1500

1500

1500

Investeringsramme

7250

7250

7250

7250

7250

Tabell 2 Handlingsplan år og investeringskostnad, alle tall i hele tusen

1500

7250
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

Tiltak som finansieres via
avløpsgebyr
Veinavn
Grøft
Solveien-Hagenbakken
Vannverksveien
Ringedammen, Vindfangerveien
Grandeveien
Hagenbakken
Slyngveien
Styrt boring
Hagenbakken-Husvikveien-utløp
sjø
Konvallveien – Furuveien –
Grandeveien
Sorenskriver Qvigstadveien –
Batteriveien
Overvannsrenner
Vannverksveien
Solveien
Sorenskriver Qvigstadveien
Batteriveien
Utsikten
Grandeveien
Hagenbakken
Konvallveien - Furuveien
Separere, grøft
Skogroveien/OrreveienTverkjeglaveien-Gulliksbakken
Solefallveien
Belsjøveien
Museumsveien
Pumpestasjoner, nødoverløp inkl.
måleutstyr
Pumpestasjoner
Pumpestasjoner
Pumpestasjoner
Overløp
Overløp
Overløp
Utredninger
Utredninger i planperioden
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Lengde m

Kost pr meter Sum

420
80
330
130
140
100

6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000

2 520 000
480 000
1 980 000
780 000
840 000
600 000

150

7 000

1 050 000

20172022
Prioritet
2
1
1
2
2
1
2
2

110

7 000

770 000
2

70

7 000

490 000

180
360
170
350
90
120
120
55

3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000

540 000
1 080 000
510 000
1 050 000
270 000
360 000
360 000
165 000

750
450
200
160

7 000
7 000
7 000
7 000

5 250 000
3 150 000
1 400 000
1 120 000

1
1
1
1
1
1

3 250 000
3 250 000
3 250 000
3 250 000
3 250 000
3 250 000

3 250 000
3 250 000
3 250 000
3 250 000
3 250 000
3 250 000

1
1
1
1
1
1

6

250 000

1 500 000

2

2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
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Figur 5 Oversiktskart med planlagte tiltak i planperioden

Prioriteringen av når de ulike tiltakene skal utføres, bygger på en vurdering av hva som
oppfattes som mest akutt samtidig som man ønsker kontinuitet i rehabiliteringsarbeid som
gjelder større deler av ledningsnettet. I figur 5 er tiltakene i planperioden vist. Aktuelle
ledninger er merket rødt i kartet.
Mindre investeringer som kreves for den løpende drift, som f.eks. biler, er ikke medtatt. Slike
investeringer tas opp i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen.
Handlingsplanen er veiledende, og den årlige budsjettbehandlingen vil kunne medføre
endringer.
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6.3 Gebyrutvikling
Frogn kommune har gjort beregninger av hvordan tiltakene i den foreslåtte handlingsplanen
vil påvirke avløpsgebyret. Følgende forutsetninger gjelder for beregningene:


Kalkylerentesats = 2,45



Økning i lønnskostnader 4 % pr. år



Økning i driftskostnader 2,5 % pr. år



Økning i abonnenter er på 100 pr. år (ca.1,5 %). Beregningene er å oppfatte som
veiledende.
Gebyrene i Frogn holdes på dagens nivå med investeringsnivå som foreslått i
handlingsplanen.
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7.0. ROS ANALYSER
7.1.

Ledningsnett og vannmiljø

Det er gjennomført en overordnet ROS-analyse for vurdering av risiko- og sårbarhetsforhold i
det kommunale avløpssystemet og for vannmiljø.
Mulige risikoreduserende tiltak er identifisert. Uønskede hendelser er konsekvensvurdert i
forhold til følgende risikostyringsmål:


Ytremiljø; konsekvenser for ytre miljø som direkte konsekvens av uønsket
hendelse. Dette kan være utslipp til vann, luft eller jord.



Servicenivå; Konsekvens for brukere av avløpsnettet som konsekvens av uønsket
hendelse. Avbrudd i tjeneste av ulik grad av varighet og omfang



Annen infrastruktur; Skade på infrastruktur som kraftforsyning, telelinjer, veier
og/eller vannforsyning som direkte konsekvens av en uønsket hendelse. Avbrudd
i tjeneste av ulik grad av varighet og omfang.



Liv og helse; Konsekvenser for mennesker; fysiske skade og/eller psykiske
belastninger som direkte konsekvens av uønsket hendelse.



Materielle skader; Konsekvens for økonomi; materielle skadekostnader på
avløpssystemet, bygninger veier etc. som direkte konsekvens av en uønsket
hendelse.

I risikoanalysen er det identifisert 11 hendelser som er vurdert å ha høyt risikonivå (rødt
område). Nedenfor nevnes de viktigste tiltakene som er knyttet til hendelser med høyt
risikonivå. Tiltakene går delvis inn som investeringer, delvis inn som del av daglig drift.
Kategorier for sannsynlighet:
Sannsynlighet
1. Lite sannsynlig
2. Moderat sannsynlig
3. Sannsynlig
4. Meget sannsynlig
5. Svært sannsynlig
Kategorier for konsekvens:
Konsekvens
1. Svært liten konsekvens
2. Liten konsekvens
3. Middels konsekvens
4. Stor konsekvens
5. Svært stor konsekvens

Beskrivelse
Hvert 25. år og sjeldnere
Hvert 5. år
Årlig
Månedlig
Ukentlig
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Risikomatrise:
Sannsynlighet
5. Svært sannsynlig
4. Meget sannsynlig
3. Sannsynlig
2. Moderat sannsynlig
1. Lite sannsynlig

Lav
Middels
Høy

Konsekvens
1. Svært liten
Lav
Lav
Lav
Lav
Lav

2. Liten
Middels
Middels
Lav
Lav
Lav

3. Middels
Høy
Høy
Middels
Middels
Lav

4. Stor
Høy
Høy
Høy
Middels
Middels

Akseptabel risiko - avbøtende tiltak er ikke nødvendig.
Akseptabel risiko, men avbøtende tiltak bør vurderes.
Uakseptabel risiko - avbøtende tiltak er nødvendig

5. Svært stor
Høy
Høy
Høy
Høy
Middels
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IDENTIFIKASJON AV FAREKILDER OG HANDLINGSPLAN FOR AVLØP OG VANNMILJØ
(S = sannsynlighet, K = konsekvens, R = risiko)

NR.

RISIKOOMRÅDE

UØNSKEDE
HENDELSER

MULIGE ÅRSAKER

MULIGE
KONSEKVENS

1

Konsekvenser av
klimaendringer/økt nedbør

Overløp, tilbakeslag,
oversvømmelse

2

Inn- og utlekking fra
ledninger og kummer

Utslipp av kloakk til
Utett ledningsnett, høy
vannforekomster,
grunnvannstand
kapasitetsreduksjon på
ledningsnettet.

3

Feilkoblinger i ledningsnettet

Utslipp av kloakk til
vannforekomster

4

Overløpsdrift på ledningsnettet Utslipp av kloakk til
og i pumpestasjoner
vannforekomster

5

Innlekking av sjøvann

Innlekking av sjøvann i Utett ledning
ledninger under kåte 0

Kapasitetsreduksjon på
transportsystem og
renseanlegg

6

Pumpehavari

Gamle pumper, slitedeler
Pumper slutter å
fungere, har nedetid i defekte, strømstans
lengre perioder

Forurensing av bekker og
fjord

S

K

RISIKO

RISIKOREDUSERENDE
TILTAK

S

RESTRISIKO

K

ANSVAR,
OPPFØLGING

3

5

15

Separere fellessystemer, stille krav 2
til fordrøying og lokal overvannshåndtering. Vurdere
bekkeåpninger og sikre flomveier.
Ved dimensjonering og
modellering av avløpsnettet skal
det benyttes sikkerhetsfaktor i
beregningene.

3

6

MIK

Forurensing av bekker og 4
fjord, kapasitetsreduksjon
på ledningsnettet

4

16

Rehabilitere ledningsnett og
kummer.

2

4

8

MIK

3

4

12

Gjennomføre uavhengig kontroll 1
og/eller kreve dokumentasjon av
tilknytninger til avløpsnettet.

3

3

MIK

Innlekking, fellesledninger, Forurensing av bekker og 4
underdimensjonering
fjord

4

16

Separere AF ledningsnett, vurdere 2
å bygge tank for overløpsmengder
ved pumpestasjoner.

4

8

MIK

3

4

12

Gjennomføre rørinspeksjon og
analysere driftsdata for å
identifisere innlekking.
Rehabilitere ledninger med mye
innlekking

2

3

6

MIK

3

4

12

Etablere reservepumper på flere 2
pumpestasjoner. Pumpestasjoner
prioriteres i forhold til sårbarhet
til resipient.

3

6

MIK

Underdimensjonering
Manglende flomveier

Skade på bygninger
og infrastruktur

Manglende rutiner ved Forurensing av bekker
tilknytning
og fjord

Hovedplan avløp

38

7

Tilførsel av uønskede stoffer til Farlige stoffer kommer Uvitenhet om hva som er Forurensing av bekker og 3
renseanlegg og pumpestasjoner inn på ledningsnettet tillatt å slippe på kommunalt fjord ved overløp. Farlige
leningsnett
stoffer til renseanlegget
Uhell
og til slam.

4

12

8

Ledningsbrudd i bratt terreng

Avløpsledning får
brudd i bratt terreng

3

4

12

9

Erosjon og ras i åpne
bekkedrag:

Utrasing av løsmasser Uheldig
overvannshåndtering.
pga. overvannshåndtering

3

4

12

Etablere erosjonssikring,
gjennomføre systematisk og
rutinemessig kontroll,
gjennomføre fordrøying av
overvann, etterleve krav til
overvannshåndtering i Frogn
kommune

10

Brann i utstyr/bygningsmasse
driftskontrollanlegg

Brann i
pumpestasjoner og
renseanlegg

3

5

15

11

Overspenning på automatikk: Utfall av pumper og
Montere
styringssystem
overspenningsvern der
dette mangler.

3

4

15

Dårlig forankring, dårlig
sikring av skjøter.
Kollaps av rør

Forurensing, erosjon.

Feil i elektrisk anlegg
Brann i bygning

Overløp pga. nedetid på
pumpestasjon eller
renseanlegg

Overspenning

Overløp pga. nedetid på
pumpestasjon eller
renseanlegg

Risikomatrise for prosjektet (etter gjennomførte risikoreduserende tiltak):
Sannsynlighet
5. Svært sannsynlig
4. Meget sannsynlig
3. Sannsynlig
2. Moderat sannsynlig
1. Lite sannsynlig

Konsekvens
1. Svært liten

2. Liten

3. Middels

4. Stor

1, 5, 6, 7, 8, 9, 11 2, 4, 10
111
3

5. Svært stor

Følge opp abonnenter i forhold til 2
kildekontroll. Informere bedrifter,
anleggsvirksomheter og
privatpersoner om gjeldende
rutiner for påslipp
Systematisk tilsyn av terreng og 2
ledninger, gjennomføre
rørinspeksjon for kartlegging av
sårbare ledninger

3

6

MIK

3

6

MIK

2

3

6

MIK

2
Etablere brannvarslingsanlegg.
Gjennomføre termografering av
tavler eller gjennomføre kontroll
av elektrisk anlegg.

4

8

MIK

2

3

6

MIK

Montere
overspenningsvern der
dette mangler.
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8.0. Hovedgrep innenfor avløp og vannmiljø,
alternativer
8.1. Spillvann
Alternativ 0: Skiphelle renseanlegg driftes videre som i dag. Eksisterende utslippstillatelse
etterleves.
Alternativ 1: Skiphelle renseanlegg oppgraderes med rensetrinn for nitrogenfjerning. Det
utarbeides detaljprosjekt for ombygging av Skiphelle renseanlegg. Estimert kostnad for
etablering av nitrogenrensing: 8 mill. kr.
Alternativ 2: Skiphelle renseanlegg legges ned, det etableres overføringsledning til Søndre
Follo renseanlegg. Det utredes alternative traseer og detaljprosjekteres ny
overføringsledning til Søndre Follo Renseanlegg. Estimert kostnad for etablering av
overføringsledning: 39,6 mill. kr. Se vedlegg 7.

8.2. Overvannshåndtering
Alternativ 1: Overvann håndteres i henhold til «Temaplan overvann»
Alternativ 2: Overvann ledes til transportsystem for overvann.

8.3. Vannmiljø
Alternativ 1: Vannkvalitet i bekker og fjord skal etterleve vannforskriftens krav i forhold til
tilstandsklasser og biologisk mangfold. Tilstandsklasse «god» skal oppnås for alle
vannforekomster.
Alternativ 2: Vannkvalitet i bekker og fjord skal etterleve vannforskriftens krav i forhold til
tilstandsklasser og biologisk mangfold. Tilstandsklasse «moderat» skal oppnås for alle
vannforekomster.
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9.0. VEDLEGG
1. Temaplan vannmiljø
2. Temaplan avløp
3. Temaplan overvann
4. Overvannshåndtering Gyltåsen
5. Beredskapsplan
6. Temaplan spredt avløp
7. Kostnadsestimat for nedleggelse av Skiphelle RA med overføring til SFR
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