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Drikkevann og vannmiljø

vann

Planens formål er å sikre rent drikkevann til alle kommunens
innbyggere og å oppnå vedtatte miljømål for kommunens
vannforekomster.

SAMMENDRAG

Hovedplan for drikkevann og vannmiljø har tre hovedmål:
•
•
•

Sikre rent drikkevann til alle kommunens innbyggere
Oppnå vedtatte miljømål for vannforekomstene
Legge vekt på bærekraftige løsninger

Dette er meget ambisiøse mål, som dels er et resultat av EUs vanndirektiv og dels av
kommunens egne mål. Målene innebærer utbygging og tilknytning til offentlig nett samt full
opprydding i separate avløpsanlegg. Bærekraftige løsninger innebærer stor grad av
fellesløsninger. Der områdene løses separat bør det i størst mulig grad benyttes
kretsløpsbaserte løsninger.
Nesodden har følgende særtrekk:
•
•
•
•
•

Dårlig vannkvalitet i bekker og tjern
Mange forurensede drikkevannsbrønner
Oppsprukken berggrunn med lite løsmassedekke, som fører til sårbart grunnvann
Separate vann- og avløpsløsninger i tettbygde områder
Begrensede løsmasser, som fører til høye kostnader ved utbygging av tradisjonelle
VA-ledninger

Den kommunale infrastrukturen er relativt god, med en lekkasjeprosent på vannettet på vel
20. Det bør likevel satses på fortsatt rehabilitering av vann- og avløpsanleggene.
Brannvannsforsyningen er mindre god, særlig i områder med mange helårsboliger uten
kommunalt ledningsnett. Det er behov for å utvide kapasiteten på høydebassenget på
Bjørnemyr og bygge nye høydebasseng på Svestad og Bomannsvik. Når det gjelder
kloakkrenseanleggene må Kirkevika bygges nytt og avløpet fra Buhrestua overføres til annet
anlegg om ca. 5 år (2014). Slammottaket på Fagerstrand renseanlegg, for slamavskillere og
tette tanker, bør adskilles fra renseprosessen og behandles i eget slambehandlingsanlegg. Det
må gjennomføres full opprydding av private vann- og avløpsanlegg, og kommunalt
ledningsnett må videreføres i områdene som ikke skal løses separat.
Det er viktig at kommuneplanens arealdel styrer utbyggingen, mens de tekniske VAløsningene tilpasses denne. Dersom et område har gjennomgått en oppgradering med separate
løsninger, må kommunen være varsom med å sone om til fortettingsområde/oppheve
rekkefølgebestemmelsene innenfor et tidsperspektiv på 15-20 år. Det blir derfor viktig å tenke
langsiktig. Informasjon og forutsigbarhet blir viktig i det videre arbeidet både for kommunens
administrasjon og publikum. Kommunen må informere tydelig om hvordan og når områdene
er tenkt løst, slik at innbyggerne føler forutsigbarhet.
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1 Mål for hovedplan
Hovedplan for drikkevann og vannmiljø har følgende hovedmål:
•

Sikre rent drikkevann til alle kommunens innbyggere
Alle skal ha tilgang til vann som tilfredsstiller drikkevannforskriftens krav til
drikkevann, både i mengde og kvalitet.

•

Oppnå vedtatte miljømål for vannforekomstene
EUs vanndirektiv setter krav om god kjemisk og økologisk status innen 2015.
I ”Hovedplan for vannmiljø i Nesodden kommune” fra 2002 har kommunen satt
miljømål til utvalgte tjern, bekker, badeplasser og grunnvann.

•

Legge vekt på bærekraftige løsninger
I kommuneplanens visjon settes bærekraftig utvikling i høysetet.

Hovedplan for drikkevann og vannmiljø skal være en helhetlig plan som skal gi svar på
hvordan hvert enkelt område skal løse sine vann- og avløpsforhold og en prioritering av
tiltakene.
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2 Rammebetingelser og utviklingsmuligheter
Nesodden kommunes utvikling innen drikkevannforsyning og vannmiljø styres dels av
rammer fra sentrale myndigheter og dels av kommunens egne rammer – både de naturgitte
forutsetningene og de forutsetningene som er et resultat av en ønsket utvikling. Innenfor dette
rammeverket må vi utnytte eksisterende teknologi og kompetanse til å finne løsninger til det
beste for kommunens innbyggere. Samarbeid over kommunegrenser og gode kommunale
prosesser er viktig for å lykkes.

2.1 Myndighetenes direktiver og forskrifter
Det finnes en rekke forskrifter og direktiver som kommunen må forholde seg til, de viktigste
for drikkevann og vannmiljø er beskrevet nedenfor.
EUs vanndirektiv
Regjeringen har ansvaret for gjennomføringen av vannrammedirektivet og skal rapportere til
EU om status og fremdrift i arbeidet med vannkvalitet i Norge. Vannrammedirektivet er
implementert i norsk lovverk gjennom ”Forskrift om rammer for vannforvaltningen –
Vannforskriften” av 01.01.07. Landet er delt opp i vannregioner. Nesodden tilhører
vannregion 1, Glomma/indre Oslofjord. Vannregionen er igjen delt opp i Vannområder, og
Nesoddens østside er en del av vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og
Gjersjøvassdraget. Prosjektet PURA er opprettet for gjennomføring av EUs vanndirektiv i
dette området. Foruten Nesodden er kommunene Ås, Ski, Frogn, Oppegård og Oslo eiere av
prosjektet PURA (www.pura.no). Prosjektets mål er å sikre god kjemisk og økologisk
tilstand (tilnærmet naturlig1) for vannkvaliteten i vannområdet innen 2015. Forurensninger
skal fjernes og tiltak settes inn for å gjøre forbedringer. Dette er meget ambisiøse mål som vil
kreve betydelig innsats fra kommunens side!
Forurensningsforskriften (Forskrift om begrensning av forurensning)
Forurensningsforskriftens del 4 omhandler avløp og er hjemlet i forurensningsloven. Denne
delen av forskriften trådte i kraft 1. januar 2007. Kommunene har fått større ansvar de siste
årene i forhold til forurensning som påvirker lokalt, mens fylkesmannen fortsatt har
myndighet i forhold til utslipp fra tettbebyggelse med samlet utslipp mer enn 10 000 pe, og
utslipp som berører flere kommuner. Fylkesmannen skal imidlertid fortsatt være
forurensningsmyndighet til Buhrestua rensedistrikt.
Drikkevannsforskriften
Forskriften trådte i kraft 1. januar 2002 med følgende formål: Sikre forsyning av drikkevann i
tilfredsstillende mengde og av tilfredsstillende kvalitet, herunder å sikre at drikkevannet ikke
inneholder helseskadelig forurensning av noe slag og at det for øvrig er helsemessig
betryggende.

1

Tilnærmet naturlig økologisk tilstand betyr at leveforholdene for alle dyr og planter som lever i eller er direkte
knyttet til vannet, skal være slik de ville ha vært hvis ikke menneskelig aktivitet hadde påvirket vannforekomsten
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Forskrift om miljørettet helsevern
Kommunen skal arbeide for å fremme folkehelse og bidra til å sikre befolkningen mot
faktorer i miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen.

2.2 Kommunens rammeverk
For å styre kommunens utvikling i ønsket retning har kommunen vedtatt en rekke planer og
forskrifter - innenfor det statlige rammeverket.
Kommunale planer
Kommuneplanen sier hvor det kan bebygges i kommunen, og gir viktige føringer for type
vann- og avløpsløsninger.
Reguleringsplanene viser hvordan det skal bebygges. Detaljerte planer for vann- og
avløpsanlegg er en naturlig del av disse.
Hovedplan for vannmiljø ble utarbeidet i 2002 hvor det ble fastsatt miljømål for tjern, bekker,
badeplasser og grunnvann i kommunen. Planen inneholder strategier og tiltak for å nå disse
målene.
Overordnet rammeplan for vann og avløp fra 2007 ble utarbeidet for å klarlegge hvilke
områder som bør tilknyttes kommunale VA-anlegg, og hvilke områder som kan baseres på
bruk av separate VA-løsninger. Planen er nært knyttet opp mot kommuneplanens arealdel og
er et viktig utgangspunkt for denne hovedplanen.
Kommunale forskrifter
”Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, fritidsbebyggelse og lignende i
Nesodden kommune” ble vedtatt 31.01.08. Den bygger på den statlige
forurensningsforskriften, men setter strengere utslippskrav og strengere krav til drift og
vedlikehold av separate avløpsanlegg.
Det er også vedtatt ”Lokal forskrift om forbud mot utslipp av kloakk fra skip inkl. fritidsfartøy
m.m. i Indre Oslofjord” av 22.11.01 og slamtømmeforskrift av 26.02.09 i tillegg til
gebyrforskrifter.

2.3 Interkommunalt samarbeid
PURA: Som beskrevet ovenfor pågår det et stort interkommunalt samarbeidsprosjekt for å
imøtekomme EUs vanndirektiv.
Fagrådet for indre Oslofjord er et interkommunalt samarbeidsorgan for vann- og
avløpsteknikk rundt indre Oslofjord. Fagrådet har i over 25 år bidratt til å tilrettelegge det
faglige samarbeidet mellom medlemskommunene, med hovedvekt på å:
•
•
•

koordinere overvåkning av miljøforholdene i fjorden
rapportere og redusere forurensningstilførslen til fjorden
bygge nettverk for å koordinere og utnytte ressursene i medlemskommunene
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Fagrådet har vedtatt å sette i gang et samarbeidsprosjekt med sikte på å utvikle en overordnet
strategi for avløpsbehandling i Oslo-regionen. Prosjektet skal ivareta blant annet
klimaendringer og befolkningsøkning. Kommunene har en del felles utfordringer og det vil
være behov for samordning og effektivisering av overføringsanlegg og renseanlegg.
I tillegg til samarbeidet gjennom PURA og Fagrådet foregår det samarbeid på tvers av
kommunegrensene med bl.a.:
•
•
•

Kjøp/salg av drikkevann og avløpsvann
Samordning av utstyr og personell
Utvikling av kartverk og datainnsamling (KOMTEK, Gemini-VA)

2.4 Kommunale prosesser, kompetanse og strategiske veivalg
Saksbehandlingsprosesser
Behandling av saker berører som regel flere avdelinger i kommunen. En ryddig og effektiv
saksbehandling krever derfor nær samhandling mellom avdelingene. Vi har forskrifter og
saksbehandlingsverktøy til hjelp i saksbehandlingen, men det er rom for å forbedre
prosessene. Kvalitetssystemet som nå implementeres i kommunen vil kunne bidra til dette.
Kompetanse
Kommunen har lagt stor vekt på kompetansebygging innenfor vann- og avløpssektoren og har
i dag en godt tilpasset arbeidsstyrke i forhold til de oppgavene som ligger foran oss i
nærmeste framtid. Et unntak er den administrative bemanningen for å rydde opp i vann- og
avløpssituasjonen i spredt bebyggelse.
Strategiske veivalg
En rekke ubesvarte spørsmål skaper uforutsigbarhet både for innbyggerne og kommunen selv:
•
•

•

Hvordan håndterer kommunen utslipp fra hytter?
Hvordan organiserer kommunen utbygging av VA-anlegg? Skal utbyggingen foregå i
kommunal eller privat regi? Skal det utarbeides detaljplaner før opprydding i spredt
bebyggelse osv.
Skal kommunen legge til rette for felles infrastruktur i områder med
rekkefølgebestemmelser/uregulerte områder?

For å kunne gjennomføre full opprydding i henhold til hovedplanens mål må disse
spørsmålene besvares.
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3 Dagens situasjon
3.1 Særtrekk ved Nesodden kommune
Vann og avløp er en stor utfordring i Nesodden kommune, både når det gjelder kommunalt
VA-ledningsnett og private avløpsanlegg. Særtrekk ved Nesodden kommune er beskrevet i
etterfølgende underpunkter:
•

•

•

•
•
•

Det er mange små bekker og tjern på Nesodden, som per i dag har dårlig vannkvalitet.
De fleste ligger innenfor SFTs tilstandsklasse 3 – 5, d.v.s. mindre god til svært dårlig
tilstand, se kart i vedlegg 1. Disse små vassdragene egner seg ikke som resipienter for
renset avløpsvann. Mulige resipienter begrenser seg til sjø og diffust utslipp til
grunnen.
Berggrunnen er mange steder svært oppsprukken, med liten grad av
løsmasseoverdekning, noe som medfører at grunnvannet har dårlig beskyttelse mot
forurensning.
Mange områder med separate vann- og avløpsløsninger er relativt tettbygde. Høy
tetthet av separate avløpsutslipp og brønner medfører en økt forurensningsfare mht.
drikkevann.
Bebyggelsen består ofte av en blanding av boliger og fritidsboliger. Mange
fritidsboliger benyttes som helårsboliger, og det antas at de fleste har innlagt vann.
Det er begrenset med løsmasser på Nesodden, og utbygging av tradisjonelle VAledninger basert på utsprengning av grøfter medfører høye utbyggingskostnader.
Det er mange populære badeplasser i sjøen både på øst- og vestsiden av Nesoddlandet.
Alle badeplasser har stabilt god badevannskvalitet, med unntak av Presteskjær og
Fagerstrand, som fra tid til annen har noe høyt bakterieinnhold p.g.a. forurensede
bekker som renner ut ved badeplassene.

3.2 Kommunale vann- og avløpsanlegg
Kartet på neste side, figur 1, viser hovedstrukturen i vann- og avløpssystemet i Nesodden
kommune.

Vannforsyning
Vi har 4 kommunale vannverk som alle er godkjente av mattilsynet:
•
•
•
•

Bleksli vannverk
Kirkeåsen
Jaer skole
Fagerstrand vannverk

Hovedvannverket er Bleksli. Det har i dag kapasitet til å dekke kommunens behov i normale
år, men i spesielt tørre år er kapasiteten for lav. Kirkevika forsynes av grunnvannsanlegg med
god kapasitet. Grunnvannsanlegget på Fagerstrand er tatt ut av drift ettersom kapasiteten var
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for lav til å forsyne Fagerstrand. Anlegget kan settes i drift på kort varsel ved behov.
Drikkevann fra Bærum kan overføres via sjøledning til Nesodden. Kapasiteten kan økes til å
dekke nesten hele vannforbruket i Blekslis forsyningsområde ved å gjennomføre enkelte tiltak
i overføringssystemet. Beredskapssituasjonen vurderes i dag å være tilfredsstillende. Mulige
framtidige reservevannsløsninger kan være tilførsel fra Kjærnes i Ås mot Bomannsvik og
Kirkevika og/eller tilførsel fra Glitrevannverket via sjøledning fra Beston i Røyken til
Fagerstrand.
Høydebasseng:
Hovedformålet med bassengene er å gi sikker vannforsyning ved strømstans eller utfall av
pumper, overføringssystem eller kilde. Bassengene sørger også for god brannvannsdekning og
jevnt trykk på nettet.
Det er i dag fire høydebasseng i kommunen:
•

Bjørnemyr høydebasseng kan forsyne Bjørnemyr, Alværn og Fjellstrand ved eventuelt
strømbrudd eller driftstans på Bleksli i ca. 40 timer.

•

Varden høydebasseng forsyner i hovedsak Nesoddtangen, men kan også forsyne
Bjørnemyr høydebasseng ved behov. Varden høydebasseng vil kunne forsyne
Nesoddtangen med vann i 54 timer.

•

Damenga høydebasseng er opprinnelig lagringsbasseng for grunnvannsanlegget på
Fagerstrand. Bassenget ligger lavt i terrenget og vannet må pumpes ut for å
opprettholde riktig driftstrykk på forsyningsnettet. Bassengets volum er 500 m3 og det
vil kunne forsyne Fagerstrand med vann i 22 timer.

•

Kirkeåsen høydebasseng ligger i tilknytning til grunnvannsanlegget på Kirkeåsen.
Vannet pumpes ut av bassenget for å oppnå riktig driftstrykk. Bassenget har et volum
som vil kunne forsyne Kirkeåsen i 19 døgn.

Brannvann
Vannledningsnettet har blitt rehabilitert i store deler av områdene Nesoddtangen, Fjellstrand,
Fagerstrand og Torvik og her anses brannvannsdekningen å være tilfredsstillende. Områder
med lav brannvannsdekning er først og fremst områder som tidligere har vært preget av
hyttebebyggelse, men som nå for en stor del består av helårsboliger. Flaskebekk, Ursvik, deler
av Oksval, nedre del av Berger, Solbergskogen og Ellingstadåsen er eksempler på dette.
I områder sør for Nesodden kirke og områdene sør for Dalbo til Fagerstrand er det ikke
kommunalt vannledningsnett eller tilstrekkelig brannvannsdekning. Brannvannsdekningen i
disse områdene vil i noen grad kunne bli dekket av brannvesenets tankbil, med unntak av
større bygninger. Mest bekymringsfullt er området ved Jaer skole, området ved Sandvang
forsamlingslokale og Svestadbakken. I disse områdene er det i tillegg mange større låver,
garasjer og verneverdig gårdsbebyggelse.
Nye slokkemetoder som kan redusere dagens krav til slokkevannsforsyning er nå under
utprøving. Vi antar at nødvendig dokumentasjon for å ta utstyret i bruk vil kunne foreligge før
sommeren. Brannvesenet vil i samarbeid med vann og avløp vurdere innkjøp. Det vil bli
utført ROS-analyser for å se om det er forsvarlig å redusere antall brannkummer i kommunen
eller om slokkevannmengden kan reduseres.
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Avløp
Nesodden har 3 kommunale renseanlegg:
•

•

•

Buhrestua renseanlegg som renser avløpet fra Tangenområdet fra Varden på vestsiden
og Fjordvangen på østsiden. Med den forventede befolkningsøkningen i området er
det ventet at anlegget har nådd sin kapasitet omkring 2014. Anlegget er ikke egnet for
utvidelse, og løsninger for overføring for eksempel til Bekkelaget eller VEAS må
vurderes
Fagerstrand renseanlegg har god restkapasitet i forhold til avløpstilførselen, men
bruker mye av kapasiteten på behandling av slam fra tette tanker og slamavskillere, se
pkt nedenfor om slambehandling
Kirkevika renseanlegg tilfredsstiller ikke dagens krav, og må enten bygges nytt eller
over føres til et annet anlegg

Avløpet fra Bjørnemyr, Alværn og Fjellstrand overføres via sjøledning til VEAS renseanlegg
i Asker.

Tilstanden på vann- og avløpsnettet
De siste 10 årene har kommunen rehabilitert ca. 20 km vann- og avløpsledninger, noe vi ser
resultater av på våre anlegg. Til tross for befolkningsøkningen er vannproduksjon fra Bleksli
vannverk redusert. Vi regner i dag at vi har en lekkasjeprosent fra vannledningsnettet på vel
20%. Dette regnes som relativt lavt. Innlekking på avløpsnettet fører til overløp på nettet og
mye ”tynt” vann til renseanlegget i perioder med mye regn/flom. Rehabilitering av
avløpsnettet har ført til mindre innlekking. I Fjellstrandområdet er tilstanden sterkt forbedret.
Rehabiliteringsbehovet er ca. 15 km vann- og avløpsledninger de neste 3-4 årene.
Kommunen rehabiliterer som regel vann og avløp samtidig, og det legges vekt på samarbeid
med beboere slik at de private stikkledningene også rehabiliteres.
Ledningsnettet i kommunen er bygd ut som ”separatanlegg”, det vil si at overvannet ikke
føres inn på avløpsledningene.

Slam
Nesodden kommune har per i dag ikke eget slambehandlingsanlegg for avløpsslam. Slammet
fra våre renseanlegg leveres videre for behandling.
Søndre Follo renseanlegg
Slammet fra kommunens tre renseanlegg leveres til Søndre Follo renseanlegg. Herfra går
slammet til Lindum ressurs og gjenvinning AS i Drammen. Der hygieniseres slammet og
leveres videre som jordforbedringsmiddel. Hvor mye som leveres til landbruk kontra
grøntanlegg varierer, og er avhengig av slammets sammensetning og egnethet. I 2008 ble 2/3
av slammet fra Lindum levert til landbruket, og 1/3 ble levert til grøntanlegg.
Søndre Follo renseanlegg er i gang med planleggingen av eget slambehandlingsanlegg. Det
forventes å stå klart sommeren 2009. Forutsetningene for å levere til landbruket regnes som
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gode. Det er store landbruksarealer i nærområdet, og samarbeidet med landbrukskontoret er
bra.
Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS)
Nesodden kommune overfører en del av sitt avløpsvann til VEAS, som har eget
slambehandlingsanlegg. Herfra leveres alt slam til landbruket. Det er ingen
avsetningsproblemer, etterspørselen er stort sett større enn produksjonen.
Bekkelaget renseanlegg
Nesodden kommune vil sannsynligvis kunne overføre avløpsvann fra Buhrestua til
Bekkelaget renseanlegg i framtiden. Bekkelaget leverer sitt slam til et utråtningsanlegg på
Lindum, som produserer jordforbedringsmiddel.
Nesodden kommune har stor andel av bebyggelse med separate avløpsløsninger. De fleste av
disse løsningene inkluderer en slamavskiller eller tett tank for klosettavløpet. Disse tankene
må tømmes for slam med jevne mellomrom. I dag mottar Fagerstrand rensanlegg alt slam fra
disse tankene på Nesodden. Slammet kjøres gjennom renseanlegget sammen med
avløpsvannet fra ledningsnettet. Renseanlegget er et kjemisk anlegg hvor det tilsettes
flokkuleringsmiddel for å samle suspendert stoff (SS) i vannfasen slik at det sedimenteres og
skilles ut. Undersøkelser har vist at kjemisk rensing av avløpsvann reduserer tilgjengligheten
av fosfor i slammet.
Fosfor er en begrenset ressurs. Kjente forekomster av råfosfat som brukes til fosforgjødsel vil
med dagens forbruk vare i mindre enn 100 år. Fosfat med lavt tungmetallinnhold vil i løpet av
noen tiår bli mangelvare. Både miljø- og ressursmessig er det derfor viktig å resirkulere
slammet og bevare næringsinnholdet.

Overvann
Overvannshåndteringen på Nesodden er hovedsakelig basert på naturlig avrenning. Det finnes
ledningsnett for overvann i enkelte områder. Ledningsnettet leder først og fremst drensvann
fra veier til utslipp direkte til terreng. Overvann løses i størst mulig grad lokalt.
Norsk Vanns rapport om klimatilpasset overvannshåndtering angir at antatt gjennomsnittlig
årsnedbør kommer til å øke med gjennomsnittlig 12 % for Osloområdet fram til 2100.
Fordelingen på antall regnværsdager vil endres slik at regnbygene vil være mer nedbørsrike.
En undersøkelse gjort for Oslo viser at de sterkeste sommerregnene kan øke med 20 %, og de
sterkeste høstregnene kan øke med 40 % pr nedbørshendelse for år 2071 – 2100.

3.3 Separate vann- og avløpsanlegg
Nesodden kommune har foreløpig ikke en komplett oversikt over alle separate avløpsanlegg.
Derimot vet vi at det finnes 2 400 eiendommer som ikke er tilknyttet kommunalt
avløpsnettverk. Dette omfatter både helårsboliger og fritidsboliger, og det antas at et stort
antall av dem har en form for avløpsløsning. De fritidsboligene som ikke har innlagt vann, har
i de fleste tilfeller kun biologisk toalett eller utedo uten øvrig utslipp. På bakgrunn av dette
antas det at det finnes omkring 2 000 separate avløpsanlegg i kommunen.
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I september 2007 ble det satt i gang en omfattende registrering av vann- og avløpssituasjonen
på Nesodden. Registreringen omfattet i hovedsak alle områder i kommunen som ligger
innenfor sone 2 iht. ”Overordnet rammeplan for vann og avløp”, se kart i vedlegg 2. Til
sammen ble ni delområder registrert, i alt 988 anlegg (ca. 50 % av totalt antall anlegg) :
•
•
•
•
•

Blylaget
Bomansvik
Kirkevika
Solbergskogen
Ursvik

●
●
●
●

Flaskebekk
Ellingstadåsen
Svestad – Nordstrand
Spro

Registreringene ble avsluttet i mai 2008.

Vannkvalitet
Det er i alt registrert 837 brønner, som per i dag er i bruk som vannforsyning. 359 av disse er
prøvetatt (43 %). I kun 82 brønner (23 %) er det registrert vannkvalitet som tilfredsstiller
grenseverdiene i Drikkevannsforskriften (bakterier, jern, mangan, og organisk stoff). Figur 2
viser vannkvaliteten i de prøvetatte brønnene med hensyn på parameterne som vannprøvene
ble analysert for.

Figur 2. Vannkvalitet i 359 prøvetatte brønner på Nesodden, fordelt på god og dårlig
vannkvalitet for tarmbakterier, totalantall bakterier, jern og mangan, nitrogen og organisk
stoff. Med dårlig vannkvalitet i denne sammenheng menes vann som ikke tilfredsstiller
fastsatte grenseverdier i Drikkevannsforskriften. Total nitrogen, som ikke er står som
grenseverdi i Drikkevannsforskriften, er i tillegg tatt med som indikasjon på forurensning fra
landbruk eller avløp.
Det er påvist tarmbakterier i 100 av de 359 prøvetatte brønnene. Tarmbakterier omfatter i
denne sammenhengen indikatorbakterier av typen E. Coli, termostabile koliforme bakterier
eller koliforme bakterier. Disse bakteriene omtales i det følgende som indikatorbakterier.
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Påvisning av slike bakterier tyder det på at brønnvannet er påvirket av overflatevann eller
avløpsvann. Vannet er i disse tilfellene ikke egnet som drikkevann uten desinfisering ved
koking. Mange borebrønner har behov for oppgradering i form av tiltak som sikring,
renspyling, desinfisering og montering av nødvendig renseutstyr.
I 71 brønner er det registrert forhøyde verdier av totalt nitrogen (> 1 mg/l). Dette er ingen
grenseverdi i Drikkevannsforskriften, men benyttes som en indikasjon på at grunnvannet er
påvirket av landbruksavrenning eller avløpsvann og at situasjon bør følges opp.
Resultatene viser at grunnvannet stedvis kan være forurenset eller at brønnene er for dårlig
sikret mot inntregning av overflatevann. Det er et stort behov for å bedre
drikkevannskvaliteten for beboerne i de ni delområdene.
Avløpsløsninger
Det er registrert 988 separate avløpsanlegg innenfor de aktuelle registreringsområdene. Figur
3 viser hvilke typer av utslipp som er registrert innenfor de ni delområdene. Mange av
anleggene er gamle, og få holder dagens krav iht. gjeldene regelverk.

Figur 3. Andelen av ulike typer utslipp i de ni registrerte områdene.
58 eiendommer slipper avløpsvannet rett ut uten rensing, mens 89 eiendommer har kun
slamavskiller for alt avløpsvann (disse vises sammen som rødt felt i figur 3). Der
toalettavløpet samles opp i biologisk toalett eller tett tank, er det hele 548 anlegg som slipper
gråvann urenset ut i terreng, bekk eller sjø. Disse utslippene medfører en betydelig
forurensning i lokalmiljøet, og kan være kilde til forurensning av drikkevannsbrønner.
Det er registrert 158 renseanlegg for alt avløpsvann eller kun for gråvann (svartvann til
biologisk toalett eller tett tank), figur 4. Mange av disse anleggene er gamle og tilfredsstiller
ikke dagens rensekrav.
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Figur 4: Renseanlegg på Nesodden, fordelt på anleggstype

Vi vet ikke status for anleggene som ligger utenfor de ni registreringsområdene, men det antas
at de har tilsvarende tilstand og fordeling som de registrerte anleggene.
Registreringene viser at det er stort behov for å rydde opp i avløpssituasjonen på Nesodden.
Mange gamle anlegg må byttes ut, og de fleste resterende anlegg trenger en oppgradering for
å tilfredsstille rensekravene.

Behov for tilsyn og kontroll av private avløpsanlegg
Alle typer av avløpsanlegg krever en viss form for tilsyn og kontroll. Nesodden kommune
skal iht. lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann gjennomføre tilsyn hvert 5. år.
Det må føres en strengere kontroll for visse anleggstyper. Under registreringsarbeidet ble det
bl.a. oppdaget at en del tette tanker ikke ble tømt når de var fulle. På visse eiendommer kunne
man se at tanken hadde stått og rent over i lengre tid. I noen tilfeller var det også montert inn
overløp i den tette tanken, som ledet ”overskuddsvann” til terreng eller sjø. Asplan Viak
anbefaler en regelmessig tvungen tømming, minimum en årlig tømming for fritidsboliger, og
minimum tre årlige tømminger for helårsboliger. Gjennom kommunens slamtømmeforskrift
legges det foreløpig opp til tømming etter behov.
Renseanlegg der filtermateriale er en del av anlegget, er en annen anleggstype som
kommunen bør føre kontroll med. Et eksempel er biofiltre med leca som rensemedium. Disse
brukes til rensing av gråvann og som etterpoleringsanlegg for minirenseanlegg. Etter en tid
tettes filteret igjen av organisk materiale og biofilm. Filterets kapasitet til å binde fosfor
svekkes også med tiden. Dette medfører at filtermateriale må byttes ut etter 10 – 20 år,
avhengig av belastning, for at anlegget skal fungere tilfredsstillende. Andre slike anlegg er
infiltrasjonsanlegg og utslippsgrøfter der det er brukt tilkjørte masser over de stedegne
løsmassene.
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3.4 Landbruk
Nesodden har 5 249 dekar dyrka mark i følge markslagskart. Av dette er 4 894 fulldyrka,
mens resten er beite. På grunn av topografi og berggrunn er jordbruksarealene oppstykket. En
stor andel av jordbruksarealet ligger på østsiden med avrenning mot Bunnefjorden.
Jordbruksarealet brukes hovedsakelig til:
•
•
•

korndyrking, ca 3 500 dekar.
Slått og beite, ca 1 500 dekar
Skog, ca 46 000 dekar. Hovedsakelig barskog.

Det er relativt mange små landbrukseiendommer i kommunen. I alt er det 83 eiendommer
med minst 5 dekar jordbruksareal, men bare 15 med minst 100 dekar jordbruksareal. En del
av disse små eiendommene drives på hobbybasis, men det meste av arealet leies ut til bønder
som driver aktivt. Det er nå 19 bønder som driver som aktive landbruksforetak.
Utfordringer knyttet til vannmiljø.
En høy andel av kornarealet pløyes ikke om høsten, ca 3 200 dekar. Dette er gunstig.
Jorda er relativt lite erosjonsutsatt, men det er problemer med gamle dreneringsgrøfter som er
i ferd med å bryte sammen. Det er behov for oppgraving og nyanlegg flere steder.
Landbrukskontoret bidrar til dette med planlegging og tilskuddsmidler.
Det er lite husdyrhold, men mye hest. Lokalt medfører dette fare for forurensing, og dette bør
også følges opp mot hobbyeiendommene.
Disse problemstillingene vil bli fulgt opp gjennom PURA-prosjektet.
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4 Framtidige løsninger
Befolkningsutviklingen på Nesodden skjer gradvis og bosettingsmønstret endres først og
fremst gjennom fortetting/konvertering. Det er vanskelig å lage en ”endelig” infrastruktur.
Den må tilpasses etter hvert som områdene utvikles. VA-løsninger er nært knyttet opp mot
kommuneplanens arealdel. Endringer i denne vil kunne føre til behov for endringer i VAløsningene. I praksis skjer det også en ikke planlagt fortetting, noe som vanskeliggjør VAplanleggingen.
Forutsigbarhet er imidlertid viktig, og arealdelens tidsperspektiv på 12 år er i korteste laget i
denne sammenheng. I denne planen benyttes et tidperspektiv på 15 - 20 år. 20 år er
nedskrivningstiden på tekniske installasjoner (renseanlegg, pumpestasjoner og lignende), og
både kommunen selv og private grunneiere trenger trygghet for investeringene.

4.1 Hva bestemmer valg av løsninger?
Valg av vann- og avløpsløsninger må knyttes til de målene kommunen har satt seg, altså:
Rent drikkevann
For å sikre rent drikkevann til alle kommunens innbyggere må alle innbyggerne ha godkjente
vann- og avløpsanlegg, enten de er private eller kommunale. I områder som har kommunalt
nett må alle tilknyttes vann- og avløpsanleggene, og kommunen må sørge for at de offentlige
ledningsanleggenes tilstand er av tilfredsstillende kvalitet. I områder som baseres på separate
vann- og avløpsanlegg må det gjennomføres opprydding slik at alle avløpsanleggene blir
godkjente og at drikkevannskildene er godt sikret mot inntregning av overflatevann. Risiko
for forurensning av lokale drikkevannsbrønner er et viktig punkt i vurderingen av om det skal
brukes separate eller sentrale løsninger. Restutslipp fra selv godkjente anlegg har ikke
drikkevannskvalitet.
Miljømål
Både miljømålene i EUs vanndirektiv og kommunens egne miljømål er meget ambisiøse,
både når det gjelder nivå og framdrift. I likhet med punktet om rent drikkevann krever
måloppnåelsen full opprydding i avløpsforholdene. Nesoddens østside vil prioriteres i forhold
til PURAs mål om god økologisk status innen 2015.
Bærekraftige løsninger
For å få belyst og skape debatt rundt temaet bærekraftige løsninger, har kommunen
gjennomført et prosjekt med Blylaget og Bomannsvik som eksempelområder. Kommunen har
med dette fått et bedre grunnlag for å velge de mest bærekraftige løsningene, se
prosjektrapport i vedlegg 3.
Det understrekes at resultatene ikke er noe fasitsvar, men gir en indikasjon på hva som er
bærekraftig.
Det er viktig å ha med seg videre at av separate løsninger er det de kretsløpsbaserte
løsningene som er de mest bærekraftige. Separate løsninger med mange minirenseanlegg ser
ut til å være de minst bærekraftige løsningene totalt sett, også sammenliknet med
fellesløsninger.
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4.2 VA-løsninger områdevis
Kommunen har engasjert Asplan Viak til å vurdere mulighetene for å kunne benytte separate
løsninger i sone 2 (i henhold til overordnet rammeplan for vann og avløp). For hvert område
har de beskrevet alternativer og anbefalt løsning, se notater i vedlegg 4.
Parallelt med dette har Sweco vurdert framtidige løsninger for kommunale anlegg
(ledningsnett, pumpestasjoner og renseanlegg). Vurderinger fra noen av områdene er vist i
vedlegg 5.

Blylaget
I 31 % av de prøvetatte brønnene er det påvist indikatorbakterier. Det er behov for å
oppgradere 59 av 76 registrerte avløpsanlegg.
Blylaget er i henhold til kommuneplanen et område som ikke skal fortettes i særlig grad, med
et krav til tomtestørrelse på minimum 2 mål. Her vil det være mest hensiktsmessig å
opprettholde separate vann- og avløpsløsninger. For å få til en forsvarlig løsning ut fra
drikkevannsinteresser og resipientforhold, inndeles Blylaget i tre delområder, figur 5. I
området i vest kan renset avløpsvann filtreres til grunnen eller slippes diffust ut mot
Blylagsdammen. I de østlige områdene mot sjøen knyttes avløpsanleggene i hovedsak til
felles ledninger med utslipp til sjø.

Figur 5. Inndeling av Blylaget i tre delområder
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Med tanke på at bebyggelsen er relativt spredt, forventes det at opprydningen i
avløpsforholdene vil forbedre forurensningssituasjonen betraktelig. Eksisterende brønner bør
også oppgraderes og sikres mot innlekking av overflatevann. Eventuelt kan det bores nye
brønner. Av hensyn til forurensningsrisikoen for borebrønnene, skal sprengningsarbeider
begrenses til et absolutt minimum.

Bomannsvik
Registreringsområdet består i realiteten av to ulike områder; Bomannsvik og Grøstad skog. I
hele 40 % av de prøvetatte brønnene er det påvist indikatorbakterier. Det er behov for å
oppgradere 105 av 133 registrerte avløpsanlegg.

Grøstad
skog

Figur 6. Utsnitt av kommuneplanens arealdel for Bomannsvik og Grøstad skog.
For Bomannsvik er det i kommuneplanen lagt til rette for en fortetting av eksisterende
bebyggelse (gul skravur) samt framtidig utbygging av nye boligområder (lys gul skravur), se
figur 6. En videre fortetting og utbygging i området vil ved bruk av separate løsninger
medføre økt press på grunnvannsressursene. Det kan også føre til en økende risiko for
forurensning av grunnvannet, selv etter at separate vann- og avløpsløsninger er oppgradert.
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Området løses med kommunalt VA-ledningsnett på følgende måte:
•

•
•

•

Områdene som i kommuneplanen er avsatt til boligformål knyttes til kommunalt VAledningsnett. Avgrensning mellom separate løsninger og tilknytning til kommunalt
nett fastsettes ved detaljerte planer i samråd med innbyggerne i området. Avløpsnettet
bygges ut med utgangspunkt i den eksisterende kommunale utslippsledningen i
Glenneveien, Gamle Bomannsvikvei og Bomannsvikveien. Fra Bomannsvik brygge
overføres avløpet via sjøledning til Kirkevika og Buhrestua.
Kommunalt drikkevann overføres via sjøledning fra Fjordvangen.
Det større utbyggingsområdet mellom Gamle Bomansvikvei og Bomansvikveien
knyttes til VA-ledningsnettet. Alternativt vurderes kretsløpsbasert avløpsteknologi. En
aktuell løsning er bruk av vakuumtoaletter, der svartvann samles i tank og hentes til
våtkomposteringsanlegg. Systemer med urinseparerende toaletter kan være et
alternativ. Gråvann må i begge tilfeller behandles separat.
Boliger og fritidsboliger som ligger i LNF-området kan benytte oppgraderte separate
VA-løsninger.

I Grøstad skog er hyttebebyggelsen i dag dominerende, men i følge kommuneplanen skal
området utvikles som boligområde. VA-registreringene viser at grunnvannet er påvirket av
avløpsvann. Bruksendringer fra hytter til helårsboliger vil forverre situasjonen, og
avløpsvannet bør ledes ut av bebyggelsen. Det betyr at utslippsledninger må legges i
Tiurveien og Perleveien. Ettersom det er behov for ledninger ved bruk av separate
renseanlegg, vurderes det som mer kostnadseffektivt å avkloakkere området via sjøledning til
Bomannsvik og videre til Buhrestua renseanlegg. Kommunalt drikkevann overføres fra
Fjordvangen. Hovedledningsnettet legges da i Tiurveien og Perleveien, med en pumpestasjon
på Grøstadodden. Eiendommene innenfor LNF-området kan bruke separate VA-løsninger,
men bør kunne tilknyttes kommunalt ledningsnett der det er best praktisk og økonomisk.
Kretsløpsbaserte løsninger vurderes som et alternativ for dette området.

Kirkevika
I 42 % av de prøvetatte brønnene er det påvist indikatorbakterier. 8 boliger i delområdet er
tilknyttet Kirkevika renseanlegg. Det er behov for å oppgradere 24 av 45 registrerte
avløpsanlegg.
Kirkevika renseanlegg bygges om til pumpestasjon, og avløpet pumpes via sjøledning til
Buhrestua renseanlegg.
Deler av Torvvikområdet skal i følge kommuneplanen fortettes, med varierende
utnyttelsesgrad, og deler av dette området bør tilknyttes kommunalt ledningsnett. Kirkevika
deles i tre delområder, som vist på kartet i figur 7.
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Figur 7. Inndeling av Kirkevika i tre delområder
Avløpssituasjonen løses på følgende måte:
1. Området vest for Røerveien. Her kan det benyttes separate løsninger, men området
ligger i nærheten av kommunalt ledningsnett og løses derfor ut fra praktiske og
økonomiske forutsetninger.
2. Solliaveien og øvre deler av Torvvikveien tilknyttes kommunalt ledningsnett.
Området ligger i nær tilknytning og med naturlig fall mot renseanlegget. VAregistreringene viser at forholdene er svært vanskelige for bruk av separate vann- og
avløpsløsninger.
3. Områdene rundt Gamle Torvvikvei og nedre deler av Torvvikveien som er sonet til
utbyggingsområde tilknyttes kommunalt ledningsnett. Også boliger i LNF-området
innenfor delområde 3 bør i utgangspunktet tilknyttes.
Avgrensningen mellom lokale løsninger og tilknytning til kommunalt nett fastsettes gjennom
detaljerte planer, i samråd med innbyggerne i området. I områdene som skal avkloakkeres via
offentlig avløpsnett føres det også fram offentlig vann. Vannet hentes fra det lokale
grunnvannsanlegget i Kirkevika. Anlegget har bra kapasitet og gir en god og stabil
drikkevannskvalitet.

Solbergskogen
Det er påvist indikatorbakterier i 20 % av de prøvetatte brønnene. Det er behov for å
oppgradere 82 av 85 registrerte avløpsanlegg.
I kommuneplanen er områdene langs sjøen definert som LNF-områder, mens resten av
registreringsområdet er avsatt til fritidsbebyggelse. 20 bygninger har i dag status som boliger.
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Registreringene viser at minst 8 hytter også benyttes til boligformål. Det skjer altså en gradvis
overgang fra hytter til boliger, noe som øker risikoen for forurensning av grunnvannet.
Solbergskogen løses på følgende måte:
•
•

•

Delområde 3 tilknyttes kommunalt ledningsnett.
I delområder med mange boliger og vanskelige infiltrasjonsforhold ledes avløpet ut av
bebyggelsen. Delområde 1 og 2 bør ha felles løsninger for avløpsvann (figur 8).
Mulige alternativ kan være separate renseanlegg tilknyttet felles utslippsledning eller
felles minirenseanlegg med utslipp til fjorden.
Øvrige deler av Solbergskogen kan benytte separate løsninger, under forutsetning av
at dagens bosetningsmønster opprettholdes. Av hensyn til lokale brønner benyttes
kildeseparerende løsninger.

Figur 8: Inndeling av bebyggelsen på Solbergskogen i 3 delområder

Ursvik
8 % av de prøvetatte brønnene inneholdt indikatorbakterier – en betydelig lavere prosentandel
enn for de andre registreringsområdene. Det kan skyldes at berggrunnen er mindre
oppsprukken. Oppholdstiden blir dermed så lang at flertallet av bakteriene dør før
grunnvannet pumpes opp fra brønnene. Grunnvannet i Ursvik har et annet hovedproblem –
høye konsentrasjoner av jern og mangan. 82 % av de prøvetatte brønnene overskrider
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Drikkevannsforskriftens grenseverdier for jern og mangan. 108 av de 129 registrerte
avløpsanleggene har behov for oppgradering eller sanering.
Dersom bosettingsmønsteret opprettholdes som i dag, kan oppgradering av eksisterende
separate VA-løsninger være aktuelt. Området har tilstrekkelig løsmassedekning og beskyttelse
av grunnvannet for å slippe ut renset avløpsvann lokalt via infiltrasjon.
Kommuneplanen viser at store deler av Ursvik skal utvikles som boligområde, og det
forventes derfor fortetting og bruksendring fra hytter til boliger i framtiden. Under slike
forhold har ikke lenger området kapasitet til å opprettholde separate VA-løsninger.
Ursvik løses på følgende måte:
•
•

Eiendommene innenfor det framtidige reguleringsområdet knyttes til kommunalt
ledningsnett.
Eiendommene som ligger innenfor LNF-området i øst kan opprettholde separate
løsninger.

Ved oppgradering av borebrønner er det spesielt viktig å være oppmerksom på innholdet av
jern og mangan. De fleste boliger har behov for å montere renseanlegg for fjerning av jern og
mangan. Det frarådes å benytte grunnvannet som drikkevann dersom manganinnholdet er
høyere enn 0,3 – 0,4 mg/l.
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Figur 9: Vann- og avløpsløsninger for Ursvik.

Flaskebekk
Det er påvist indikatorbakterier i 29 % av de prøvetatte brønnene. Spesielt for Flaskebekk er
at hele 46 % av brønnene har nitrogenkonsentrasjoner som tilsier at vannet er påvirket av
avløpsvann. Det er behov for å oppgradere 106 av 132 registrerte avløpsanlegg.
VA-registreringene viser at grunnvannet allerede er sterkt påvirket av avløpsvann.
Løsmassene i området er lite egnet for infiltrasjon av renset avløpsvann. Selv med
avløpsanlegg som holder forskriftsmessig standard, er det lite trolig at den økte mengden
avløpsvann kan renses og slippes ut i området uten at det oppstår problemer. Fortetting av
separate løsninger øker blant annet risikoen for vannutslag av renset avløpsvann i terreng eller
avrenning til VA- grøfter nedstrøms anlegg.
Områdene langs fjorden er i kommuneplanen definert som LNF-område, mens øvre deler av
registreringsområdet er avsatt til boligområde, figur 10. For deler av Flaskebekk er det
igangsatt et privat reguleringsarbeid, der målsettingen er å bevare store deler av Flaskebekk
som det er i dag. Området Flaskebekk behandles når regulering er fastlagt/vedtatt
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Område som er
under regulering

Figur 10. Flaskebekk. Registreringsområdet er avgrenset med rødt. Den delen av
registreringsområdet som er under regulering ligger innenfor den blå linjen.

Ellingstadåsen
Det er påvist indikatorbakterier i 38 % av de prøvetatte brønnene. I likhet med Ursvik har en
stor andel av brønnene høye jern- og mangankonsentrasjoner. 79 % overskrider
Drikkevannsforskriftens grenseverdier for jern og mangan. Det er behov for å oppgradere
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samtlige av de 66 registrerte avløpsanleggene. Det er spesielt stort utslipp av urenset gråvann
til terreng i området.
Ellingstadåsen ligger på et fjellplatå, med bratte fjellskrenter mot øst og vest. I
kommuneplanen er området avsatt til boligområde, figur 11. All bebyggelse har i dag status
som hytter, men etter registreringene er det antatt at 50 % av hyttene er tatt i bruk som
helårsbolig. Dersom bosettingsmønsteret opprettholdes som i dag, kan separate VA-løsninger
benyttes. Området har derimot ikke kapasitet til å opprettholde bruken av separate løsninger i
en situasjon der alle hytter er konvertert til boliger, og må da følgelig tilknyttes VAledningsnettet.

Figur11. Utsitt av kommuneplanens arealdel for Ellingstadåsen. Registreringsområdet er
avgrenset med rødt.
Ellingstadåsen har store problemer med drikkevannskvaliteten, og da særlig i forhold til jern
og mangan, og bør knyttes til kommunal vannforsyning ved riksvei 157. Avløpet løses
fortrinnsvis med kildeseparerende systemer. Området kan vurderes løst med kretsløpsbaserte
fellessystemer.
Ved eventuell oppgradering av borebrønner er det spesielt viktig å være oppmerksom på
innholdet av jern og mangan. De fleste boligene har i så fall har behov for å montere
renseanlegg for fjerning av jern og mangan. Det frarådes å benytte grunnvannet som
drikkevann dersom manganinnholdet er høyere enn 0,3 – 0,4 mg/l.
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Svestad og Nordstrand
Registreringsområdet består i realiteten av to områder, Svestad og Nordstrand, som er vurdert
hver for seg. I 36 % av de prøvetatte brønnene er det påvist indikatorbakterier. Det er behov
for å oppgradere 177 av 208 registrerte avløpsanlegg.
På Svestad er bebyggelsen stedvis tett, og består for en stor del av boliger. Løsmassene i disse
områdene er begrenset og dårlig egnet for infiltrasjon. Terrenget er stedvis meget bratt. VAregistreringene viser at grunnvannet er påvirket av avløpsvann. Spesielt i øvre deler av
Svestad er det påvist høye tall for indikatorbakterier og nitrogen. Store deler av området er i
kommuneplanen markert som utviklingsområde for eksisterende bebyggelse, figur 12. Det
forligger også planer for utbygging i Svestad havn. Arbeidet med reguleringsplan er igangsatt,
men det er uvisst når utbyggingen realiseres.

Figur12. Utsitt av kommuneplanens arealdel for Svestad og Nordstrand.
Registreringsområdet er avgrenset med rødt.
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Området som i kommuneplanen er avsatt til boligområde bygges ut med offentlig VAledningsnett. Praktisk og økonomisk bør dette sees i sammenheng med utbyggingen av
Svestad havn. I følge reguleringsplanen skal utbyggingsområdet knyttes til kommunalt
ledningsnett via sjøledninger til Fjellstrand. Det skal da legges ledninger med dimensjoner
som muliggjør en tilknytning av resten av Svestad- området. Ettersom tidsaspektet for
utbyggingen er usikkert, prioriteres ikke Svestad i første omgang. Dersom det viser seg at
utbyggingsprosjektet drøyer, bør området likevel tilknyttes kommunalt VA-ledningsnett.
Eiendommer i LNF- området kan benytte oppgraderte separate løsninger. Avgrensningen
mellom separate løsninger og tilknytning til kommunalt ledningsnett fastsettes ved detaljerte
planer i samråd med innbyggerne i området.
Nordstrand og bebyggelsen sørover til Sandvang har større andel hyttebebyggelse, og det er
et mindre antall brønner der det er påvist indikatorbakterier. I dette området kan separate
vann- og avløpsløsninger oppgraderes. Dersom området reguleres og fortettes i framtiden, må
det vurderes å legge fram vann- og avløpsledninger.

Spro
Det er påvist indikatorbakterier i 25 % av de prøvetatte brønnene. Det er behov for å
oppgradere 100 av de 114 registrerte avløpsanleggene.
Spro er et tettbebygd område med liten eller ingen løsmassedekning over fjell. De fleste
bygningene i området har status som boliger. Store deler av dagens bebygde områder er avsatt
til utvikling av eksisterende boligområde i kommuneplanen, figur 13. Det er igangsatt et
arbeid med reguleringsplan for et område nord for Nordre Spro (steinbruddet), med til
sammen 315 boenheter. Det er usikkert når byggearbeidene eventuelt kommer i gang.
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Figur 13. Utsitt av kommuneplanens arealdel for Spro. Registreringsområdet er avgrenset
med rødt.
Vann- og avløpssituasjonen på Spro løses på følgende måte:
•

•

•

I forbindelse med utbygging av steinbruddet, knyttes eksisterende bebyggelse på Spro
til kommunale VA-ledninger. Avløpsvannet ledes til pumpestasjoner ved bryggene i
søndre og nordre Spro, og videre til Fagerstrand renseanlegg via sjøledning.
Kommunalt drikkevann overføres fra Gjøfjell og Storerudveien.
Dersom steinbruddet ikke utbygges, gjennomføres midlertidig opprydning i separate
VA-løsninger. Forutsetningen er at rekkefølgebestemmelsene ikke oppheves i løpet av
15 – 20 år. Ettersom forholdene de fleste steder ikke ligger til rette for infiltrasjon av
renset avløpsvann, må det brukes kildeseparerende løsninger. Mindre fellesløsninger
kan også benyttes. Der renset avløpsvann kan føres til fjorden kan minirenseanlegg
eller våtmark benyttes
I LNF-områdene kan separate VA-løsninger opprettholdes etter oppgradering. Der
utslippene ikke kan ledes til sjø etter rensing, må kildeseparerende løsninger benyttes.
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4.3 Sonekart
I overordnet rammeplan fra juni 2007 ble Nesodden inndelt i 4 soner. Det er utarbeidet et nytt
sonekart i forbindelse med hovedplan for drikkevann og vannmiljø (denne planen), se figur
14. NB! Sonene er definert annerledes i denne planen:

Sone A
Områdene tilknyttes kommunalt anlegg.
Sone B
Områdene løses midlertidig med separate anlegg eller mindre fellesanlegg inntil områdene
fortettes og da tilknyttes kommunalt anlegg. Det skal utarbeides detaljplaner.
Sone C
Områdene løses med separate anlegg eller mindre fellesanlegg. Det skal utarbeides
detaljplaner.
Sone D
Områdene løses med separate anlegg eller mindre fellesanlegg i henhold til forskrift.

Kommunens lokale utslippsforskrift må justeres i henhold til de nye sonene.

4.4 Rehabilitering og utbygging av kommunale anlegg
Kartet i figur 15 viser hvilke områder som er rehabilitert og skal rehabiliteres de neste 3-4
årene.
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4.5 Øvrige vurderinger
Slambehandlingsanlegg
For å ivareta kommuneplanens visjon om bærekraftig utvikling bør det etableres et
slambehandlingsanlegg i kommunen som ivaretar ressursene i slammet på en best mulig måte.
Slam fra tette tanker og slamavskillere bør som nevnt adskilles fra renseprosessen i
Fagerstrand avløpsrenseanlegg. Mulige løsninger er lokalt aerobt våtkomposteringsanlegg
eller anaerob utråtning, enten i tilknytning til renseanlegget på Fagerstrand eller Teigen
avfallsdeponi/gjenvinningsstasjon. Fosforet beholder sin biotilgjengelighet. Sluttproduktet er
derfor ettertraktet gjødsel og jordforbedrings middel. Som et biprodukt kan man utnytte
metangassen og varmeenergien fra prosessen. Her kan det også være muligheter for
samarbeid med Frogn kommune.
Energiutnyttelse på renseanleggene
Avløpsrenseanleggene og eventuelt et slambehandlingsanlegg bør vurderes med hensyn på
energiutnyttelse. Dette er også i tråd med vedtatt klima-, energi- og miljøplan (KLEM). For
alle tiltak skal det vurderes mulighet for å bruke masse/avløpsvann/gråvann som ressurs enten
i forbindelse med resirkulering av energi i form av gass eller varme, i forbindelse med
jordforbedring eller annet.
Nedleggelse av Buhrestua renseanlegg
Buhrestua vil ha nådd sin kapasitet omkring 2014. Avløpsrenseanlegget må da nedlegges og
avløpsvannet overføres til annet anlegg. Det mest nærliggende er Bekkelaget eller VEAS.
Kommunen avventer videre vurderinger til resultatene fra Fagrådsprosjektet, som skal se på
samordning og effektivisering av overføringsanlegg og renseanlegg rundt indre Oslofjord,
foreligger.
Overvann
For å ivareta en bærekraftig og kretsløpsbasert håndtering av overvannet, bør det i større grad
enn i dag stilles krav til utbyggere. Dessuten bør overvannshåndtering inngå som en del av
arealplanleggingen. Overvannsproblemer og overvannsforebygging søkes løst i forbindelse
med framføring av kommunalt ledningsnett og med regulerings- og planarbeid. Det bør også
utarbeides flomsonekart i utsatte områder.
Kretsløpsbaserte løsninger
I nye felt vurderes kretsløpsbaserte løsninger i forhold til tradisjonelle rørløsninger.

5 Prioritering av tiltak
5.1 Konkrete tiltak
Stikkledninger er private og opparbeides og bekostes av grunneier. Av plan- og
bygningsloven følger også at grunneier skal opparbeide hovedledninger for vann- og avløp i
henhold til reguleringsplan. Overføringsledninger, pumpestasjoner, renseanlegg med mer
bekostes av kommunen i første omgang, men tas inn igjen over tilknytnings- og årsgebyrer.
Alle kostnader forbundet med vann- og avløpsvirksomheten belastes dermed grunneierne,
enten direkte eller gjennom vann- og avløpsgebyrer.
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Kostnadene som er benyttet i tiltaksplanen er vist i tabellen nedenfor, se figur 16. De er ment
å beskrive samfunnskostnaden uavhengig av hvem som betaler i første omgang.
Tiltakene er prioritert med årstall for oppstart samt kostnader. Alle kostnader som benyttes i
tiltaksplanen er beregnet uten mva.
Opparbeiding av nye vann- og avløpsanlegg som overtas og driftes av kommunen får fritak
for merverdiavgift. Det samme gjelder dersom anlegget overtas av et privat selskap for videre
drift. Der utgiftene for opparbeidelsen har blitt belastet direkte privat utbygger må
merverdiavgiften søkes ettergitt innen tre år etter at vann- og avløpsanlegget er overdratt det
private eller kommunale driftselskapet.
Forklaring til tabellen:
I kostnadene for tiltak med separate anlegg er det tatt utgangspunkt i eiendommer som har
avløpsanlegg som trenger oppgradering, altså eksisterende anlegg. Det er da beregnet
kostnader for full oppgradering både vannforsyning (i henhold til drikkevannforskriften) og
avløpsanlegg (godkjent i henhold til lokal og sentral forskrift).
I kostnadene for opparbeidelse av kommunale anlegg er det beregnet full utbygging av
området, altså både dagens bebyggelse og antatt framtidig fortetting.
I tabellen er tiltakene fordelt på henholdsvis separate anlegg og kommunale anlegg slik at de
samsvarer med vann- og avløpsløsningene beskrevet i rapporten. I de områdene hvor det skal
gjennomføres tiltak både med separate anlegg og kommunale anlegg, slik som i Ursvik, er
dette hensyntatt slik at ingen kostnader er ført opp dobbelt. I vedlegg 6 er imidlertid alle
kostnader sammenstilt i tabell slik at det er mulig å sammenlikne kostnadene for separate
anlegg kontra kommunale anlegg innenfor de forskjellige områdene.
Årstallene henviser til oppstartsåret. Noen prosjekter vil kunne gjennomføres på et år, andre
vil gjennomføres på 3-4 år. Planen tar sikte på en ferdigstillelse av tiltakene på Nesoddens
Østside (avrenning til Bunnefjorden) innen 2015.
Gjennomføringsstatus i henhold til tiltaksplanen og eventuelle planjusteringer vil bli lagt fram
årlig for Teknikk- og miljøutvalget.
Rullering av planen foretas hvert 4. år.
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Tiltaksplan
Årstall for Tiltak separate anlegg
oppstart
2009 Kulturminneregistrering
Blylaget

2010 Nordstrand / Dalbo
Slambehandlingsanlegg
2011 Flaskebekk*
Spro
2012 Solbergskogen

2013 Ellingstadåsen
Ildjernet
2014 Øvrige anlegg østsiden
2016 Øvrige anlegg vestsiden
Totalt

Kostnader
(mill)

Tiltak kommunale anlegg

1 Rehabiltering ledningsanlegg:
15 Kirkeåsen, Flaskebekk-Granholt, Buhrestua
Høydebasseng Bjørnemyr
Ledningsanlegg Hellvikalléen
Overføring avløp fra Bomannsvik til Kirkevika
Overføring avløp fra Kirkevika til Buhrestua
26 Rehabilitering ledningsanlegg:
Bjørnemyr, Konvallveien, Fagerstrand
Ledningsanlegg Bomannsvik
(14) Flaskebekk*
Ledningsanlegg Kirkevika (delområde 2 og 3)
25 Ledningsanlegg Ursvik
19 Solbergskogen (delområde 3)
Ledningsanlegg Svestad
Høydebasseng Svestadåsen (Fagerstrand
forsyningsområde)
12 Vannledning Ellingstadåsen
Ledningsanlegg Grøstad
9 Øvrige ledningsanlegg sone A**

121

Kostnader
(mill)
16
7
5
2
4
12
26
(13)
5
23
2
22***
5
5
14

161

* Avgjøres i forbindelse med regulering
** Ikke kostnadsberegnet. Tiltaket er satt opp i 2013, men videreføring av ledningsanlegg vil i praksis pågå kontinuerlig.
*** Inkludert stikkledninger og mindre hovedledninger (som ikke er tatt med i notatet til SWECO)

Figur 16. Tiltaksplan med kostnader for separate og kommunale anlegg.
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5.2 Strategiske tiltak
Utslippstillatelser til hytter
Hvis forurensningsproblemene skal løses må hytter ha en tilfredsstillende løsning som
forutsetter innlagt vann om ønskelig. Spørsmålet om innlagt vann i hytter bør ikke kobles til
spørsmålet om ulovlig beboelse. Spørsmålet om ulovlig beboelse må løses separat.
Da er det viktig at utbygging og konverteringer styres av arealplanen og ikke av tilgjengelige
vann- og avløpsløsninger!
Det er viktig å utnytte det verktøy som ligger i kommuneplanens arealdel som
styringsverktøy, og at man ser konsekvensen av eventuell formålsendring for VA-løsningene.
Fortetting/bosettingsmønsteret skal styres av arealdelen
Utbygging av vann og avløp i områder med rekkefølgebestemmelser/uregulerte områder
Områder med rekkefølgebestemmelser/uregulerte områder må ha tilfredsstillende vann- og
avløpsløsninger for å få bukt med forurensningsproblemene. Infrastruktur må kunne legges
uten at det dispenseres fra arealplan, jfr. foregående punkt. Dette setter store krav til politisk
styring!
Detaljplaner for separate løsninger
Detaljplaner for vann- og avløpsløsninger utarbeides for områder som skal løses lokalt eller
med mindre fellesløsninger. I detaljplanleggingen av områder skal man tilstrebe naturbaserte
anlegg i stedet for minirenseanlegg.
Detaljplanene vil sikre en helhetlig opprydding, og det vil være enklere for søkere når de kan
forholde seg til en plan. Samtidig vil det føre til raskere saksbehandling i kommunen.
Kompetansen til prosjekterende av private avløpsanlegg kan også bli mindre avgjørende, se
neste punkt.
Stille krav til kompetanse og nøytralitet til aktørene for bygging av private anlegg
Erfaringene hittil viser at kompetansen, spesielt til ansvarlig prosjekterende av private anlegg,
er svært varierende. Dessuten har disse ofte økonomiske interesser i en bestemt type anlegg.
Det er også viktig at prosjekteringen vurderes i sammenheng med området for øvrig.
Detaljplaner vil i noen grad avbøte disse forholdene. Det har også vært mangel på utøvende
entreprenører med solid erfaring fra separate anlegg. Kommunen kan, i tillegg til kravene satt
i lokal forskrift, sette krav til tiltaksklasser for prosjekterende og utførende gjennom plan- og
bygningsloven.
Kommunal eller privat utbygging av VA-anlegg
Utbygging av vann- og avløpsanlegg er fritatt for merverdiavgift dersom utbyggingen skjer i
kommunal regi. Utbygging i kommunal regi vil også kunne oppfattes som enklere for
innbyggerne og redusere risikoen for uoverensstemmelser med naboer.
Saksbehandlingsprosesser og kompetanse
Det må legges vekt på gode saksbehandlingsprosesser og god samhandling mellom
avdelingene i kommunen. Kommunen må føre mer kontroll/tilsyn med utbyggingene enn hva
tilfellet er i dag. Høy kompetanse i kommuneadministrasjonen er viktig for å sikre gode og
varige løsninger til innbyggernes beste.
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Informasjon
Det blir svært viktig at kommunen informerer tydelig om hvordan og når områdene er tenkt
løst, slik at innbyggerne føler en forutsigbarhet. Likeledes er det viktig å informere om hvilke
krav som stilles til ulike aktører osv.
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