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Sammendrag 

For å få belyst og skape debatt rundt temaet bærekraftige avløpsløsninger, har Nesodden kommune 
initiert et prosjekt der målet er å gi kommunen et godt grunnlag for å velge bærekraftige løsninger i 
tråd med kommunens visjon. I dette prosjektet har det vært en praktisk øvelse i å vekte forhold som 
kan ha betydning for bærekraften. Rapporten beskriver metodikken som ble benyttet og resultatene 
fra undersøkelsen. Det ble valgt ut 17 indikatorer for bærekraft som omfatter økologi og miljø, helse 
og sosiale forhold, teknologi og økonomi. Indikatorene ble vurdert mot de fem avløpssystemene: 1) 
sjøledning med overføring til renseanlegg, 2) lokalt biologisk/kjemisk fellesanlegg, 3) lokalt felles 
våtmarksanlegg, 4) separate kretsløpsanlegg og 5) separate anlegg av ulike typer som finnes på 
markedet. Indikatorene og avløpssystemene ble foreslått av innleid VA ekspertise i samarbeid med 
kommunens administrasjon. Øvelsen har blitt utført for områdene Blylaget og Bomannsvik.  

Et panel sammensatt av politikere, administrasjon, representanter for berørte områdene og VA-
ekspertise på ulike løsninger vektet individuelt betydningen av de ulike indikatorene. Vektingen viste 
at det er noen indikatorer som skiller seg ut i betydning som: Evne til å redusere helserisiko/ 
smittefare, renseeffekt (fosfor), økonomi og resirkulering av næringsstoff. Disse 4 indikatorene ble 
vektlagt ca 50% av de 17 indikatorene. 

Oppsummering av bærekraftighet i to vekteprosesser foretatt av panelet gav følgende resultat:  
• Kretsløpsløsninger er økologisk og miljømessig mest bærekraftig. 
• Fellesløsninger (sentral løsning) er teknologisk mest bærekraftig, spesielt for Bomannsvik. 
• Overføring til felles renseanlegg via sjøledning er mest bærekraftig ut fra helsemessige og 

sosiale forhold. 
• Fellesløsninger synes å være mest økonomisk bærekraftig 
• Enkeltløsninger, ulike typer (lokale løsninger) er totalt sett minst bærekraftig. 

Deltakerne og andre som leser denne rapporten vil forhåpentligvis oppnå et bedre grunnlag for å treffe 
de riktige beslutningene mht valg av bærekraftig VA. 

 

Godkjent          Prosjektleder 
  

 

Øistein Vethe  Trond Mæhlum 
 
 



 



Forord 

For å få belyst og skape debatt rundt begrepet bærekraftige VA-løsninger, initierte Nesodden 
kommune et prosjekt på dette temaet der målet er å gi kommunen et grunnlag for å velge 
avløpsløsninger i tråd med kommunens ønsker og intensjoner. Prosjektet vil også være et viktig 
innspill i arbeidet med kommunens hovedplan for vann og avløp. 

Bioforsk Jord og miljø har i samarbeid med Oddvar Lindholm ved UMB gjennomført et forarbeid med 
vurdering av aktuelle indikatorer som ledet til en praktisk øvelse i å vekte forhold av betydning for 
bærekraften. Prosjektgruppa har bestått av:  

Reidun Isachsen, Nesodden kommune 

Anne Charlotte Elgåfoss, Nesodden kommune 

Johnny Høvik, Sweco Grøner 

Oddvar Lindholm, UMB 

Knut Robert Robertsen, Asplan Viak 

Guro Randem Hensel, Bioforsk 

Adam W. Paruch, Bioforsk 

Trond Mæhlum, Bioforsk 

 

Den praktiske øvelsen ble utført for to områder i Nesodden kommune, henholdsvis Blylaget og 
Bomannsvik. I grunnlaget for vurderingene er det benyttet informasjon innhentet fra kommunen, 
Asplan VIAK og Sweco som har pågående prosjekter knyttet opp mot de aktuelle områdene.  

I et panel som vektet betydningen av ulike indikatorer for bærekraft var det representanter fra 
kommunens forvaltning, velforeninger, ekspertise innen avløpsrensing. Følgende personer deltok i 
panelet: 

Christian Hintze Holm, (politiker - SV, ordfører) 

Freddie Røed (Bomannsvik Vel) 

Grete Maus (politiker - SV) 

Anne Solveig Lund (politiker - AP) 

Tormod Aurlien (Politiker - Krf) 

Anne Charlotte Elgåfoss (saksbehandler VA, Nesodden kommune) 

Knut Robert Robertsen (VA-ekspetise innen renseteknologi, Asplan VIAK) 

Ole Einar Garder (VA-ekspetise innen renseteknologi, Sweco Grøner) 

 

Are Damman fra Blylaget Vel deltok kun som observatør 

 

Takk til paneldeltakere for konstruktive diskusjoner og faglige innspill fra VA-konsulentene, noe som 
har gjort det mulig å sette tema bærekraftighet på dagsorden i Nesodden gjennom dette prosjektet. 

 

 

Ås, 17. desember 2008 

 

Trond Mæhlum 

Prosjektleder 
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Innledning 

1.1 Målsetting med prosjektet 
 
Naturbaserte vs tekniske og sentrale vs desentrale avløpsløsninger har sine fordeler og ulemper. I en 
valgsituasjon mellom ulike løsninger er det ofte et fåtall kriterier som blir lagt til grunn for valg av 
løsning. I virkeligheten er det mange kriterier som har betydning, og som sammen vil si noe om en 
løsning er mer bærekraftig enn en annen. Ved å velge ut de viktigste bærekraftindikatorene, blant 
annet ut fra lokale forhold og vekte deres betydning vil man få et mål på bærekraften. I dette 
prosjektet ønsker man å prøve denne metoden i to aktuelle områder i kommunen, både for å få 
belyst og skape debatt rundt temaet og for å se på metodens anvendelighet. 

1.2 Bærekraftighet  
 
Målene for en bærekraftig utvikling er bl.a. å forhindre unødvendig bruk av viktige ikke-fornybare 
ressurser, reduksjon av utslipp som skader det lokale miljøet og folkehelsen, samt det globale miljøet 
og biodiversiteten. 
 
Selv om begrepet bærekraftighet er utbredt og akseptert er innholdet uttrykt ved en rekke vage og 
upresise definisjoner (Ayres, 1996, Hellström et al., 2000). Det er ikke noen felles enighet om 
innholdet i definisjonen av bærekraftighet (Muga og Mihelcic, 2008). Det norske ordet "bærekraftig 
utvikling" er en oversettelse av det engelske Sustainable development. Dette er definert i 
internasjonal litteratur på mange måter. Den mest brukte definisjonen ble laget i FNs rapport Our 
Common Future utarbeidet av the World Commission on Environment and Development (UN WCED, 
1987), også kalt Brundtland kommisjonen. Her er bærekraft knyttet til en samfunnsutvikling som 
tilfredsstiller dagens generasjoners behov uten at det går på bekostning av framtidige generasjoners 
muligheter for å tilfredsstille sine behov (St.meld. nr 58, 1996-97). I en slik sammenheng kan 
bærekraftighet eller bærekraftig utvikling bli tolket svært ulikt (Carter, 2001; Mitcham, 1995).  
 
Konkret snakker vi om en utvikling som opprettholder sosio-økonomisk velverd samtidig som  
• Bruken av de fornybare ressurser ikke overstiger naturens evne til selvfornyelse  
• Bruken av ikke-fornybare ressurser, som f.eks. fossile brennstoffer, fosfor, kalium, etc., skal 

være slik at disse ikke uttømmes før alternative løsninger er utviklet  
• Fundamentale økologiske prosesser og systemer belastes mindre enn naturens tålegrenser. 
 
Vi må også legge til grunn et ”føre var-prinsipp” for å ta hensyn til at vi langt fra kjenner alle 
virkninger av et gitt naturinngrep og en gitt samfunnsutvikling (Muga and Mihelcic, 2008).  
 
Bærekraft er et flerdimensjonalt begrep som spenner over de fleste disipliner og fagsektorer. 
Brundtland kommisjonen understreket at en bærekraftig utvikling måtte være økologisk, økonomisk 
og sosialt bærekraftig. Den sosiale dimensjonen handler om å etablere rettferdige og aksepterte 
løsninger. 
 

1.3 Bærekraftige avløpssystemer 
 
Regjering og Storting har bestemt at det norske samfunn skal bli mer bærekraftig. Dette innebærer at 
også VA-bransjen etter hvert må tenke bærekraft og ikke bare kostnader, renseeffekter, hygiene og 
utslipp til vann. Bærekraftige løsninger er ofte satt opp som et krav fra kommunen eller eiere av 
infrastrukturen. Bærekraftighet har derfor blitt en betydelig faktor i vurdering av infrastruktur 
inkludert avløpsteknologi (Lindholm et al. 2003, Grönlund et al., 2004). 
 
Imidlertid er det lite hjelp i verbale eller kvalitative utsagn og vurderinger om hvorvidt dette er 
oppfylt, når man skal velge mellom flere løsninger som alle kan hevde å tilfredsstille en bærekraftig 
fremtid. Sentraliserte og desentraliserte avløpssystemer har både positive og negative sider som 
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påvirker lokal og global bærekraft (Muga and Mihelcic, 2008). Derfor trengs det praktiske metoder for 
planleggere, beslutningstakere og politikere som kan vurdere og sammenlikne bærekraftighet i ulike 
avløpssystemer (Balkema et al., 2002; Lindholm et al., 2007). Til dette trengs det en kvantitativ 
beskrivelse av den relative bærekraften.  
 
Så langt er det ingen generelle aksepterte metoder som vurderer bærekraftighet i avløpssystemer. 
Det finnes vurderingsmetoder som livssyklusanalyser (LCA), system analyser, multikriterieanalyser, og 
diverse økonomiske analyser (Balkema et al., 2002; Grönlund et al., 2004; Muga and Mihelcic, 2008). 
For alle disse metodene er det et sett av mer eller mindre like bærekraftighetsindikatorer som 
benyttes. Valg av indikatorer kan variere ut fra lokale forhold som geografi, kultur og befolkning 
(Muga and Mihelcic, 2008). Det er derfor viktig å normalisere og vekte indikatorene dersom en ønsker 
å sammenliken metodene (Lindholm et al., 2007). Vektingen kan baseres på informasjon fra 
individuelle indikatorer eller informasjon som har blitt aggregert gjennom flere nivåer (Lindholm et 
al., 2007). 
 
Indikatorer som skal knyttes til avløpsrensing bør omfatte de tre hoveddimensjonene ved 
bærekraftighet; økologisk, sosial og økonomisk (Lindholm et al., 2007; Muga and Mihelcic, 2008). 
Kriteriene kan deles i underkategorier som i hovedsak omfatter helse og hygiene, samfunn og kultur, 
økonomi, miljø, funksjon og teknologi (Azar et al., 1996; Balkema et al., 2002; Fane, 2007; Hellström 
et al., 2000; Muga and Mihelcic, 2008; Palme et al., 2005). 
 
Å velge et mest mulig bærekraftig avløpssystem blant flere alternativer, innebærer at man må utføre 
en flermålsanalyse. Løsningen må være slik at den gir størst mulig tilfredsstillelse med basis i for 
eksempel følgende mål: 
 

• Lavest mulig kostnad over anleggets levetid 
• Best mulig funksjonalitet i forhold til brukernes behov og ønsker 
• Lavest mulig utslipp til vann, luft og jord 
• Lavest mulig utslipp av støy og luftforurensninger som gir helseproblemer lokalt 
• Minst mulig ulykker og sykdommer relatert til avløpssystemet 
• Minst mulig forbruk av lagerressurser som fossile brensler, fosfor, kalium etc. 
• Minst mulig forbruk av energi 
• Minst mulig utslipp av forurensninger og miljøgifter til jord, vann og luft 

 
For hvert av disse punktene er det mulig å finne indikatorer som mål for måloppfyllelse. Eksempler på 
indikatorer kan være kWh/person/år betjent av infrastrukturen, utslipp av kg CO2/person/år, grad av 
resirkulert fosfor tilbake til jordbruket i kg P/person/år, antall personer som et visst antall timer pr. 
år har høyere støy enn x dB, utslipp av tungmetallet kadmium i kg Cd/person og år, etc. Det er uten 
tvil mulig å finne mer enn 100 indikatorer, hvilket tilsier at begrensninger og lokale tilpasninger må 
gjøres når analysene foretas.  
 
For ikke å gjøre flermålsanalysen uoversiktlig og uoverkommelig må man imidlertid begrense antallet 
indikatorer sterkt; f.eks. til ca. 10-20 (Lindholm et al., 2007). Det er også nødvendig å tillegge de 
indikatorene man velger hver sin vekt, slik at en systemindeks kan beregnes for de alternativene som 
skal sammenlignes. Uten en mulighet til å kunne analysere hvilket alternativ som er mest 
bærekraftig, kan man vanskelig tenke seg at man kan bevege seg mot mer bærekraft på en 
hensiktsmessig måte. 
 

1.4 Definisjoner av begreper brukt om avløpssystemer 
 
Da det er mange begreper som brukes om avløpsteknologien i forhold til økologi, miljø og bærekraft 
gis det nedenfor en gjennomgang av hovedkategorier med eksempler.   
 
Prosessteknisk konvensjonell renseteknologi benytter tekniske installasjoner som krever elektrisk 
energi og kjemikalier for å rense avløpsvannet i kompakte reaktorer. Renseprosessene er i likhet med 
naturbasert teknologi ”naturlige”. Det er de samme prosessene som foregår i naturen, som for 
eksempel kjemisk felling, lufting, sedimentering filtrering. Rensemetodene krever relativt små 
arealer og foregår raskt. Anleggene er derfor ofte driftsintensive. Vanligvis er anleggene ikke 
optimalisert for å fremme et kretsløp av ressursene i avløpet (med unntak av vann). Dette er et tema 
som nå er under utvikling da det finnes mange større anlegg som utnytter bioenergien i slammet og 
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bioresten til gjødsel foruten benytter fellingskjemikalier (mengde og type) som gjør slammet mer 
egnet som en ressurs for landbruket. Eksempel på løsninger er aktivslam anlegg, kjemisk felling, 
rislefiltre, membranfiltrering.  
 
Med naturbasert avløpsteknologi menes rensesystemer som tilrettelegges for å benytte naturens 
egne selvrensingprosesser med minst mulig bruk av tekniske installasjoner som krever tilførsel av 
energi, kjemikalier og arbeidskraft. For å kompensere for energi og kjemikalier og i tillegg få 
renseprosesser til å virke i et kaldt klima, kreves relativt store arealer/volumer og mer tid enn 
prosessteknisk renseteknologi. Anleggene er derfor driftsekstensive. Vanligvis er anleggene ikke 
optimalisert for å fremme et kretsløp av ressursene i avløpet (med unntak av vann). Det er et tema 
som er under utvikling da det finnes filtre som kan binde fosfor og siden benyttes til jordforbedring. 
Komposteringsanlegg gir et godt kretsløp av næringsstoffer dersom komposteringsprosessen går riktig 
og komposten benyttes i planteproduksjon. Eksempel på løsninger er slamavskillere, jordinfiltrasjon, 
sandfiltre og andre filtre med lav belastning (biofiltre), våtmarksfiltre/filterbed anlegg, biodammer, 
lufte dammer, konstruerte våtmarker foruten ulike toalettsystemer basert på kompostering. 
 
Med kretsløpsbasert avløpsteknologi menes rensesystemer som er optimalisert for å bringe ressurser 
i avløpet som næringsstoffer (N, P, K) og organisk materiale (energi) og vann inn et kretsløp. Et viktig 
prinsipp er å redusere bruken av rent vann til fortynning og transport av avløpet. Behandlingen krever 
spesielle toalettløsninger i boligene som baseres på ”kildesortering”, hvor f eks fekalier og urin skilles 
i toalettet og får ulik behandling. I tillegg skilles gråvannet fra toalettavfallet og behandles separat. 
En viktig del av næringsressursene finnes i urindelen av avløpet. Viktig utfordring for teknologien er 
at håndteringen av ressursene ikke medfører økt hygienisk risiko sammenliknet med andre metoder, 
at brukerne er komfortabel med løsningen og at metodene er kostnadseffektive sammenliknet med 
annen behandling. Gjødselpriser og etterspørsel etter ressursene i avløpet vil være viktige for 
utviklingen av teknologien. Det blir ofte hevdet at kretsløpsløsninger er mest bærekraftige og derved 
mest fremtidsrettet (Langergraber and Muellegger, 2005; Rosemarin, 2005). Eksempel på 
kretsløpsteknologi er kildesorterende toaletter med urintank og kompostering av fekalier (evt. 
utnyttelse til bioenergi i større enheter) kombinert med gråvannsløsninger. Kildeseparering kan også 
skje ved oppsamling, transport og behandling av toalettavfall via vakumsystemer og separat 
behandling av gråvann. 
 
Med miljøvennlig avløpsteknologi menes teknologi som bidrar til et renere vannmiljø gjennom en 
effektiv renseprosess ut fra de krav som er satt til behandlingen. De fleste renseløsninger vil kunne 
hevde å oppfylle et slikt krav. Det er vanskelig å være presis med begrepet miljøvennlig for det 
innebærer at en gitt løsning er mer eller mindre miljøvennlig i forhold til et annet system. Et viktig 
tilleggskriterium er at avløpssystemet i sin helhet skal være så miljøvennlig som mulig i forhold til 
utslipp av ulike forurensninger til jord, luft og vann, inkludert produksjon av komponenter, bygging og 
drift av anlegget med sluttprodukter (slamkvalitet, klimagasser, lukt). Noen vil stille spørsmål om et 
sentralisert avløpssystem som ”forurenser” husholdningsavløpet og avløpsslammet med miljøgifter er 
miljøvennlig. Alle avløpssystemer har derfor potensial til å bli mer miljøvennlige og det er en prosess 
som foregår kontinuerlig.  
 
Med bærekraftig avløpsteknologi menes i denne sammenheng å vurdere et system i en større helhet 
hvor økologisk, teknisk, sosialt og økonomisk bærekraft inngår i vurderingen. Selve bærekraft-
begrepet er omtalt et annet sted i rapporten. I hovedsak betyr det at avløpssystemet skal forhindre 
unødvendig bruk av viktige ikke-fornybare ressurser, reduksjon av utslipp som skader det lokale 
miljøet og folkehelsen, samt det globale miljøet og biodiversiteten. Det er en øvre grense for hvor 
mye et bærekraftig avløpssystem skal koste sammenliknet med mindre bærekraftige løsninger. 
Økonomisk bærekraftighet kan derfor inkluderes. Brukernes aksept og velferd inngår i det sosiologiske 
aspektet ved bærekraftbegrepet for et gitt VA-system. Det er ingen enighet i fagmiljøet om hvilke 
avløpssystemer som oppfyller kriterier til å kalles bærekraftige. Det er stadig flere som hevder at 
konvensjonell behandling som omfatter bruk av WC med drikkevannskvalitet til spyling og transport, 
kombinerte avløp og sentralisert behandling ikke nødvendigvis er en optimal bærekraftig løsning 
(Balkema et al. 2002). Selv i større byer og tettsteder er det internasjonalt en tendens til å splitte 
opp avløpssystemer i desentrale enheter og se på muligheter for kildesortering og mindre lokale 
kretsløp, pga høye kostnader i investering og drift og ut fra hensyn til bærekraft (Heistad et al., 
2006; Solano et al., 2004). Desentraliserte systemer kan omfatte samme type renseteknologi som 
sentraliserte systemer. I tillegg vil det her være et utvalg av naturbaserte løsninger og 
kretsløpsbaserte systemer. Grad av bærekraftighet kommer an på hvilke kriterier som legges til grunn 
ut fra lokale forhold. Dette prosjektet vil forhåpentligvis belyse nettopp dette forholdet. 
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2. Metoder 

Prosjektets metodikk var å velge ut et sett av bærekraftindikatorer som er relevante for å vurdere 
ulike avløpssystemer for to utvalgte områder med grendebebyggelse på Nesodden. Begge områdene 
står foran et valg mht avløpssystem. Til dette er det valgt en metodikk basert på 
litteraturgjennomgang av nyere internasjonale erfaringer og erfaring fra liknende prosjekter hos 
oppdragstaker. Denne delen av rapporten beskriver nærmere lokalitetene som er undersøkt, de fem 
ulike avløpssystemene som har blitt vurdert og metodikken som er benyttet til vekting av bærekraft 
indikatorer.    
 
Kort oppsummert er metoden som ble benyttet følgende: 

1. Litteraturgjennomgang og prosjektmøter med kommunen for å avklare metodikk 
2. Kommunen valgte to lokaliteter som skal gjennomgå undersøkelsen  
3. Valg av 15-20 bærekraftindikatorer i samråd med kommunen 
4. Valg av avløpssystemer som skal vurderes i samråd med kommunen 
5. Innhenting av bakgrunnsinformasjon fra prosjektgruppa 
6. Oppsett av tabeller i regneark for gjennomføring av evalueringen, vektingen og beregning av 

bærekraftighet 
7. VA ekspertgruppa vurderte bidraget hver indikator representerte for de ulike avløpssystemene  
8. Verdiene fra ekspertvurderingene ble normalisert for bedre å kunne sammenlikne 

avløpssystemene 
9. Et panel sammensatt av 8 personer deltok sammen med prosjektgruppa på et heldagsmøte 

hvor de individuelt vektet betydningen av de ulike bærekraftindikatorene. Før vektingen fikk 
de fremlagt bakgrunnsinformasjon og metodikk. 

10. Vektingen ble lagt inn i regnearket 
11.  Resultatene fra individuell vekting ble anonymisert, lagt inn i regnearket og deretter 

umiddelbart presentert og diskutert på panelmøtet i plenum 
12. Vektingen ble gjentatt en gang etter møtet der deltakerne eventuelt skulle korrigere dersom 

de lot seg påvirke av resultatet fra første vekting og diskusjonen etter denne. 
13. Oppsummering av resultatene i denne prosjektrapporten. 

2.1 Avløpssystemer vurdert i prosjektet 
 

I dette prosjektet er det vurdert 5 ulike avløpssystemer. Det finnes en større meny av løsninger, men 
disse 5 representerer hovedtyper av tekniske løsninger. Løsningene er rendyrket som alternativ for å 
gjøre det lettere å sammenlikne alternativene. I en reel utbygging av avløpssystemet vil det være 
mer aktuelt å kombinere noen av de alternativene som er benyttet her.  
 
Følgende avløpssystemer er vurdert for de to lokalitetene: 
Nr. Renseanlegg Kort beskrivelse 
1. Sjøledning til renseanlegg Oppsamling i tradisjonelt lokalt ledningsnett, pumpestasjon, 

overføring via sjøledning til Kirkevika, behandling i et kommunalt 
konvensjonelt kjemisk/biologisk renseanlegg for hele avløpet. 
Slike renseanlegg er kompakte og gir en høygrading rensing for P 
og organisk stoff. Det kreves tilsyn, energi og kjemikalier til 
renseprosessen og det produseres mye slam som må håndteres. 

2. Fellesanlegg konvensjonelt Oppsamling i tradisjonelt lokalt ledningsnett, lokal behandling i 
et konvensjonelt kjemisk/biologisk renseanlegg for hele avløpet 
(figur 1). Slike renseanlegg er kompakte og gir en høygrading 
rensing for P og organisk stoff. Det kreves tilsyn, energi og 
kjemikalier til renseprosessen og det produseres mye slam som 
må håndteres. I kostnadsvurderingen er det innhentet pris for et 
Biovac FD renseanlegg. 

3. Fellesanlegg naturbasert Oppsamling i tradisjonelt lokalt ledningsnett, lokal behandling i 
et våtmarksanlegg/filterbedanlegg for hele avløpet (figur 2). 
Anlegget gir en høygrading rensing for P og org stoff og dels 
patogene organismer og nitrogen. Anleggene krever lite tilsyn, 
men er arealkrevende og har en begrenset levetid mht P-binding. 
Slam fra slamavskillere må behandles separat. 
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4. Enkelthusanlegg med 
kretsløpsteknologi 

Renseanlegg for enkelthus basert på kildeseparering av avløpet 
(figur 3). Det kan foregå på ulike måter, som for eksempel:  

1. Urinseparerende WC med urinoppsamling og 
komposteringskammer for fekalier og annet organisk 
avfall. Egen gråvannsrensing i filterbedanlegg på egen 
tomt. 

2. Vakumtoalett med egen oppsamling- og lagertank. Egen 
gråvannsrensing på egen tomt. 

3. Komposteringstoalett (Biodo) og gråvannsrensing på egen 
tomt. 

Anleggene kan gi en god resirkulering av næringsstoffer, men 
består av mange komponenter og krever lokal oppfølging av 
brukerne for å fungere tilfredsstillende. I praksis vil det være 
flere boliger som samarbeider om løsninger dersom avstanden 
mellom boligene ikke er for stor. I kostnadsvurderingen er det 
innhentet pris for alternativ 1 for hver bolig. 

5. Enkelthusanlegg med ulike 
typer minirenseanlegg 

Renseanlegg for enkelthus basert på en variert meny av 
godkjente minirenseanlegg. I kostnadsvurderingen er det 
benyttet pris for minirenseanlegg fra egne erfaringstall. I praksis 
vil en slik kategori også bestå av andre separate anlegg som  
infiltrasjon, filterbedanlegg, biodoer, kretsløpsløsninger m fl.  

 
I kostnadsvurderingene er vannforsyningen trukket inn i årskostnaden for VA systemet. 
Vannforsyningen for alternativ 1 er basert på tilførsel fra områder utenfor da vann og avløpsledning 
legges i samme ledningstrasse. For alternativ 2 og 3 kan vannforsyningen bestå av et felles 
grunnvannsverk i privat eller kommunal regi eller lokale brønner. For alternativ 4 og 5 vil 
vannforsyningen bestå av eksisterende og nye lokale brønner. Det hefter en del usikkerhet med 
kostnadsnivået til disse alternativene. 
 
 
 

 
 
Figur 1. Eksempel på kjemisk/biologisk renseanlegg 
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Figur 2. Eksempel på filterbed anlegg 
 
 
 

 
 
Figur 3A. Prinsipptegning av kretsløpsbasert avløpssystem.  
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2.2 Bærekraftindikatorer og vekting 
 
Når beslutningstagerne skal velge en løsning som totalt sett er mest bærekraftig må man vekte 
indikatorenes viktighet mot hverandre. Dette kan gjøres med bruk av analytiske metoder, eller man 
kan gjøre vektingen ubevisst, basert på "magefølelse", basert på politiske hensyn, tilfeldigheter, 
følelser etc.  
 
I dette prosjektet er indikatorer valgt ut fra følgende kriterier: 

• Relevans av indikator basert på litteraturgjennomgang 
• Relevans av indikator med utgangspunkt i lokale forhold  
• Tilgang av informasjon om indikatorens verdier i forhold til de vurderte avløpssystemene 

 
Prosjektgruppa la frem forslag til indikatorer som ble vurdert i prosjektgruppa ved to prosjektmøter. 
Det ble en endring av indikatorer undervegs i prosjektet som følge av innspill fra prosjektgruppa, 
foruten at det for flere indikatorer manglet informasjon. Disse ble tatt ut av lista. Tabell 1 viser en 
oversikt over de 17 indikatorene som ble valgt i prosjektet. 
 
Vekten av en indikator kan ikke bare styres av det problemet som den representerer. Man må også 
vurdere størrelsen på bidraget til problemet som det aktuelle prosjektet eller infrastrukturen 
representerer. Dette er forsøkt illustrert i tabell 2. Tabellen gir en kort omtale av noen av 
indikatorenes alvorlighetsgrad og relative bidrag i forhold til bærekraftighet. 
 
Etter at VA-ekspertisen beregnet og vurderte verdiene på de ulike indikatorene som vist i tabell 3, 
måtte disse normaliseres før de kunne vektes (tabell 4). Uten normalisering måtte man ha brukt 
verdiene direkte i vekteberegningen. I dette prosjektet har man valgt en normalisering slik at den 
høyeste av de to parallelle indikatorene (for eksempel areal/person) settes til 100 og den minste 
verdien til den forholdsvise tilpasset verdi. Dersom indikatorene for arealbehov er h.h.v. 6 m2/p og 
0,3 m2/person, blir de normaliserte indikatorverdiene h.h.v. 100 og 5. 
 
Indikator for økonomisk bærekraft er formulert som årskostnad per pe. Den består av en 
investeringsdel og en driftsdel. Grunnlaget for investering og driftskostnader er vist i vedlegg 2 og 3.  
 
For å beregne investeringens årlige kapitalkostnad må investeringskostnaden multipliseres med 
annuitetsfaktoren for gitt levetid med gitt rente. Legger en til årlige driftskostnader får en anleggets 
årskostnad. Årskostnad = A * investeringskostnad + årlige driftskostnader.  
Annuitetsfaktoren A kan defineres som: A = r(1+r)t/(1+r)t-1, der r=renta ( f.eks, 0,04) og t=levetid 
(år). Som et forenklet alternativ til beregning av årlig kapitalkostnad for investering er det i 
beregningene benyttet 1/20 av investeringskostnadene, noe som bla forutsetter en avskrivning på 20 
år for alle avløpssystemene. Levetiden for komponenter i avløpsanlegg varierer imidlertid mye (15-40 
år). 
 
Et panel sammensatt av politikere, representanter for lokalbefolkningen (Velforeningene), 
kommunens saksbehandlere og ekspertise innen alternative avløpssystemer (se oversikt over 
deltakere i forordet) vektet individuelt betydningen av de ulike indikatorene. Følgende metode for 
vekting av panelet ble benyttet: 
 

1) Paneldeltakerne ble samlet til et heldagsmøte 28.10.08. I forkant av panelmøtet var det delt 
ut bakgrunnsinformasjon om formål og metodikk. Før vektingen ble det gitt 
bakgrunnsinformasjon om bærekraftighet, avløpssystemene som skulle sammenliknes, 
lokalitetene, indikatorene og valgt metodikk.  
 

2) Panelet ga sine vekter til indikatorene vist i tabell 1 for områdene Blylaget og Bomannsvik. 
100 poeng skulle fordeles på 17 indikatorer. Panelet ga vekter basert på "avstanden til 
målet/kritisk grense" og prosjektets relative bidrag til det spesifikke problemet indikatoren 
representerer. Tabell 2 er et viktig grunnlag for å kunne gjøre denne vurderingen. Deltakerne 
ble oppfordret til å fordele vektene på hovedgrupper før de ble fordelt på den enkelte 
indikator. Vedlegg 2 viser skjemaet som ble benyttet i vektingen. 
 

3) En gjennomsnittsverdi av panelvurderingene blir benyttet i regnearket for å gi de ulike 
avløpssystemene en poengsum i forhold til bærekraft, og dermed et bedre 
sammenlikningsgrunnlag.  
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4) Paneldeltagerne ble vist hverandres vekting (anonymisert) og hvilket resultat dette ga. Det 
ble diskutert hva som var de viktigste indikatorene og hvorfor enkelte hadde vektet spesielt 
høyt eller lavt i forhold til snittet. Det var ikke forventet at paneldeltagerne ble enige om 
hvilket avløpssystem som er det mest bærekraftige, da det er individuelle og subjektive 
vurderinger og erfaringer som ligger til grunn.  
 

5) Gjennom følsomhetsanalyser kan vi undersøke nærmere hvilke indikatorer som har 
avgjørende betydning for hvilke alternativ som kommer ut som mest bærekraftig. Vi kan på 
den måten "finvekte" de avgjørende indikatorene og vurdere hvilke som bør være med i 
analysene. Paneldeltakerne kan være uenige i prosjektgruppas vurdering av bidraget hver 
enkelt indikator representerer for ulike avløpssystemer. Disse kan imidlertid enkelt endres og 
en kan vurdere deres betydning for utfallet. 

 
6) Ved å gjenta vektingen kan en undersøke om det foreligger noen endringer i synspunktene. 

Gjennom diskusjon forventes det at deltakerne blir mer bevisste de vurderinger og valg som 
en har lagt til grunn. Det ble derfor foretatt en ny vekting innen en uke etter panelmøtet 
hvor deltakeren hadde resultatet fra første vekting for alle deltakerne. Det var da tillatt å 
justere sine vekter, dersom man nå hadde fått et annet syn på sakene. Det ble ikke innhentet 
opplysningen om hvorfor deltakerne eventuelt endret sine synspunkter. 
 

7) Prosjektleder bearbeidet og rapporterte resultatene.  
 
 



Tabell 1A. Oversikt over de 17 indikatorene som ble valgt i prosjektet med kort omtale. Tabell 1B gir enhet for hver indikator. 
   
 Økologi og miljø Spørsmålsstilling vurdert slik at en høy verdi gir mindre bærekraft/velferd enn en lav verdi 
1 Eksternt strømbehov til drift av renseanlegg 
2 Kjemikalieforbruk til  drift av renseanlegg (felling, polymer) 
3 Restutslipp etter rensing her fokuseres kun på fosfor (P) 
4 Ikke resirkulert fosfor andel av P som ikke resirkuleres til landbruk (kretsløpsindikator) 
5 Arealbehov for renseanlegg til bygging (vurdering mot annen arealutnyttelse) 
6 Ødeleggelse landskap/nærmiljø tiltakets betydning for en negativ endring av estetikk og rekreasjonsmuligheter 
   
 Helse og sosiale forhold  
7 Helserisiko - smittefare i hvilken grad kan avløpsløsningen være en hygienisk risiko for lokale brønner (ulykkesrisiko?) 
8 Manglende delaktighet planprosess i hvilken grad er det terskler som hindrer at berørte innbyggere påvirke beslutningsprosessen og utfallet 
9 Manglende aksept og velferd i hvilken grad vil eiere oppfatte ubehag ved oppfølging og vedlikehold av VA løsningen inkludert toalettbruk 
10 Potensiale for nabokonflikt i hvilken grad kan det oppstå konflikter som følge av sprengning, andre terrenginngrep og uønsket fortetting 
   
 Teknologi  
11 Manglende fleksibilitet  hvor komplisert er det å oppgradere anlegg i forhold til nye behov og krav 
12 Manglende driftsstabilitet/robusthet manglende evne til å tåle variasjoner hydraulisk, stoffbelastning (eks klimaendring, påslipp kjemikalier, el brudd) 
13 Manglende utbyggingsmuligheter løsningens manglende mulighet til å takle utvidelser pga senere ønske om utbygging 
14 Fremdrift hvor raskt kan VA løsninger realiseres 
15 Støy og luktulemper i hvilken grad vil beboere kunne oppleve støy og lukt fra drift av renseanlegget og slambehandlingen 
16 Manglende brannsikkerhet i hvilken grad vil brannsikkerheten forverres om følge av foreslått avløpssystem og vannforsyning 
   
 Økonomi  
17 Årskostnad (investering og drift) omfatter renseanlegg, VA ledninger med pumpestasjoner, kummer, prosjektering og byggeledelse 
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Tabell 1B. Oversikt over de 17 indikatorene som ble valgt i prosjektet med enhet for hver indikator. 
 
Økologi og miljø Enhet Gruppering relative verdier  
Eksternt strømbehov KWh/pe år   
Kjemikalieforbruk Kg/pe år   
Restutslipp etter rensing %   
Ikke resikulert fosfor g/pe år   
Arealbehov for renseanlegg m2/pe   
Ødeleggelse landskap/nærmiljø relativ verdi lav (10) middels (50) stor (90) 
    
Helse og sosiale forhold    
Helserisiko - smittefare relativ verdi lav (10) middels (50) stor (90) 
Manglende delaktighet 
planprosess relativ verdi lav (10) middels (50) stor (90) 
Manglende aksept og velferd relativ verdi lav (10) middels (50) stor (90) 
Potensiale for nabokonflikt relativ verdi lav (10) middels (50) stor (90) 
    
Teknologi    
Manglende fleksibilitet  relativ verdi lav (10) middels (50) stor (90) 
Manglende 
driftsstabilitet/robusthet relativ verdi lav (10) middels (50) stor (90) 
Manglende utbyggingsmuligheter relativ verdi lav (10) middels (50) stor (90) 
Fremdrift år   
Støy og luktulemper relativ verdi lav (10) middels (50) stor (90) 
Manglende brannsikkerhet relativ verdi lav (10) middels (50) stor (90) 
    
Økonomi    
Årskostnad (investering og drift) kr/pe   
    

 



Tabell 2. Kort omtale av noen av indikatorenes alvorlighetsgrad og relative bidrag i forhold til 
bærekraftighet. 
 

Indikator Hvor alvorlig er problemet? Relativt bidrag  
Eksternt 
strømbehov 

Selv om all norsk elektrisitet er basert på vannkraft, 
er det marginale forbruket viktig fordi det kan utløse 
behov for mer forurensende kraft.  

Et forbruk under 70 kWh /p år utgjør 
mindre enn 1%  av normalt 
strømforbruk i en husholdning som 
fyrer med elektrisitet. 

Kjemikalie-
forbruk 

Fellingskjemikalier består av jern, aluminium 
forbindelser. Jernklorid produseres i dag av et 
avfallsprodukt fra industrien. Restene av dette i slam 
og utløpsvann representerer ingen kjente problemer. 
For mye fellingskjemikalier kan binde P i jorda slik at 
det ikke blir plantetilgjengelig  
 
Polymerer som brukes i vannbehandlingen er ganske 
ufarlig så lenge den er i vannfasen. Det fins noen 
monomerer i blandingen (akrylamid) som er 
betenkelig for helsen.   

Det kreves ca. 5 kWh/p år for 
kjemikalieproduksjon. Dette er ca. 1 
promille av en husholdnings forbruk.  
 
 
 
 
Forbruket på 0,05 kg polymerer pr. 
person og år er forholdsvis lavt. 

Fosforutslipp til 
vann 

Fosfor er en begrensende faktor for algevekst. Det er 
fortsatt av betydning å få redusert utslippene, da det 
vil forbedre sjøområdene fra Svenskegrensen til 
Lindesnes, samt i alle ferskvannsforekomstene. 

Fosforutslippet fra spillvannet fra 
konvensjonelt og naturbasert avløp 
er h.h.v. ca. 22 % og 5 % av de 
menneskeskapte utslippene til vann. 

Ikke resirkulert 
fosfor 

Mange regner med at de kommersielle kildene for 
fosfor tar slutt om 100-200 år. Jordbruk uten tilførsel 
av fosfor er utenkelig og denne tidsfristen er også 
farlig kort for menneskeheten. 

Dersom 100 % av fosforet i spillvannet 
resirkuleres, er dette 2,6 mill. kg/år. 
Behovet i landbruket er ca. 5-6 ganger
større. 

Arealbehov for 
renseanlegg 

I pressområder er arealbruk meget viktig, og en 
knapp og kostbar ressurs. Utenfor det urbaniserte 
felt kan stort arealbruk være av mindre betydning. 

0,3 m2/p i konvensjonelt alt. er 
ganske store krav i et pressområde. 6 
m2 /p  (naturbasert alt.) er ofte 
utelukket i et pressområde. 

Endret landskap/ 
nærmiljø 

Store grøfteanlegg og renseanlegg kan rasere 
landskap. Utslippspunkter kan redusere 
vannkvaliteten 

 

Helserisiko - 
Smittefare 

Dersom infiltrasjon av avløpsvann skjer for nær en 
drikkevannsbrønn eller i ugunstige jordlag, kan 
sykdom oppstå. Kloakk kan også, i spesielle tilfeller, 
suges inn i kommunale drikkevannsledninger. I gamle 
utette ledningsanlegg for avløp kan det skje en 
lekkasje til grunnen som kan forurense grunnvannet. 
Nye ledningsanlegg for vann og avløp forutsettes å 
være tette. 

Nasjonalt folkehelseinstitutt regner 
med 100 000-300 000 sykedager pr år 
som følge av smittestoffer i 
drikkevannet. 

Støy- og 
luktulemper 

Støy er identifisert som en kilde til betydelig stress 
og ubehag. Lukt kan oppstå dersom slam eller 
avløpsvann blir stående i lommer eller sedimenterte 
lag i anlegg eller ledninger. Lukt kan også komme fra 
renseanlegg, kummer og pumpestasjoner 

Støybidrag fra renseanlegg og 
slambiler er samlet sett meget lite. 
Luktbidraget fra avløpsanlegg er en 
meget betydelig potensiell kilde til 
ulemper i nærmiljø  

Brukernes aksept 
og velferd 
 

Det er stor variasjon i aksept av ulike anleggstyper. 
Eiere av små anlegg kan oppleve ansvar for anlegg 
som en personlig byrde. Noen lokale løsninger krever 
mer motiverte brukere pga avfallshåndtering og øvrig 
krav til drift og vedlikehold. Å gå på toalettet er en 
svært sentral del av et menneskes liv. Dette må 
derfor ikke føles ubehagelig, dersom man skal trives. 

Arbeidet med og ansvaret for mindre 
naturbaserte anlegg kan oppleves 
byrdefullt. Noen føler at innsynet og 
nærheten til fekaliene og urinen er 
meget negativt, i naturbaserte 
systemer (spes kretsløpsteknologi) 

 
 



Tabell 3A. Verdisetting av indikatorene i forhold til avløpssystemene som har blitt vurdert for BLYLAGET. Vurderingen er foretatt av prosjektgruppa. 
AVLØPSSYSTEM  1 2 3 4 5 
  Sjøledning til RA 1 fellesanlegg 1 fellesanlegg Enkelthusanlegg Enkelthusanlegg 
Katogori   Prosessteknisk Naturbasert Kretsløpsbasert Minirenseanlegg 
Prosess   Kjemisk/biologisk Våtmarksfilter Kildesorterende Kjemisk/biologisk 
Eksempel   Biovac SBR Filterbed Urinoppsamling Ulike typer 
          Gråvannsfilter   
VANNFORSYNING   Felles løsning  Lokale brønner Lok brønner Lokale brønner Lokale brønner 
       
Økologi og miljø       
Eksternt strømbehov KWh/pe år 35 30 10 10 50 
Kjemikalieforbruk Kg/pe år 30 30 0 0 15 
Restutslipp etter rensing % 5 5 10 1 15 
Ikke resirkulert fosfor g P/pe år 300 300 200 100 400 
Arealbehov for renseanlegg m2/pe 0,3 0,3 15 10 3 
Ødeleggelse landskap/nærmiljø relativ verdi 50 50 50 10 10 
       
Helse og sosiale forhold       
Helserisiko - smittefare relativ verdi 10 10 10 50 90 
Manglende delaktighet planprosess relativ verdi 90 50 50 10 10 
Manglende aksept og velferd relativ verdi 10 10 10 90 50 
Potensiale for nabokonflikt relativ verdi 90 90 90 10 10 
       
Teknologi       
Manglende fleksibilitet  relativ verdi 10 10 90 50 10 
Manglende 
driftsstabilitet/robusthet relativ verdi 10 50 50 90 90 
Manglende utbyggingsmuligheter relativ verdi 10 10 50 90 90 
Fremdrift år 3 3 3 8 6 
Støy og luktulemper relativ verdi 10 50 50 90 90 
Manglende brannsikkerhet relativ verdi 10 10 10 90 90 
       
Økonomi       
Årskostnad (investering og drift) kr/pe                  7 422                    6 872               4 490                      8 343                    8 026  
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Tabell 3B. Verdisetting av indikatorene i forhold til avløpssystemene som har blitt vurdert for BOMANNSVIK. Vurderingen er foretatt av prosjektgruppa. 
AVLØPSSYSTEM  1 2 3 4 5 
  Sjøledning til RA 1 fellesanlegg 1 fellesanlegg Enkelthusanlegg Enkelthusanlegg 
Katogori   Prosessteknisk Naturbasert Kretsløpsbasert Minirenseanlegg 
Prosess   Kjemisk/biologisk Våtmarksfilter Kildesorterende Kjemisk/biologisk 
Eksempel   Biovac SBR Filterbed Urinoppsamling Ulike typer 
          Gråvannsfilter  
VANNFORSYNING  Felles løsning  Felles løsning/ Felles løsning/ Felles løsning/ Felles løsning/ 
      lokale brønner lokale brønner lokale brønner lokale brønner 
       
Økologi og miljø       
Eksternt strømbehov KWh/pe år 35 30 10 10 50 
Kjemikalieforbruk Kg/pe år 30 30 0 0 15 
Restutslipp etter rensing % 5 5 10 1 15 
Ikke resikulert fosfor g P/pe år 300 300 200 100 400 
Arealbehov for renseanlegg m2/pe 0,3 0,3 15 10 3 
Ødeleggelse landskap/nærmiljø relativ verdi 50 50 50 10 10 
       
Helse og sosiale forhold       
Helserisiko - smittefare relativ verdi 10 10 10 90 90 
Manglende delaktighet planprosess relativ verdi 90 50 50 10 10 
Manglende aksept og velferd relativ verdi 10 10 10 90 50 
Potensiale for nabokonflikt relativ verdi 90 90 90 10 10 
       
Teknologi       
Manglende fleksibilitet  relativ verdi 10 50 90 50 10 
Manglende driftsstabilitet/robusthet relativ verdi 10 50 50 90 90 
Manglende utbyggingsmuligheter relativ verdi 10 50 90 10 10 
Fremdrift år 2 4 5 6 8 
Støy og luktulemper relativ verdi 10 50 50 90 90 
Manglende brannsikkerhet relativ verdi 10 10 10 90 90 
 
Økonomi       
Årskostnad (investering og drift) kr/pe                    3697                       5 230                     4 637                    8 104                     7 782  
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Tabell 4A. Normalisering av verdiene for de 17 indikatorene på BLYLAGET (høyeste verdi er gitt verdi 100 og de øvrige er relatert til denne). 

AVLØP 1 2 3 4 5 
 Sjøledning til RA 1 fellesanlegg 1 fellesanlegg Enkelthusanlegg Enkelthusanlegg 
Katogorie  Prosessteknisk Naturbasert Kretsløpsbasert Minirenseanlegg 
Prosess  Kjemisk/biologisk Våtmarksfilter Kildesorterende Kjemisk/biologisk 
Eksempel  Biovac SBR Filterbed Urinoppsamling Ulike typer 
        Gråvannsfilter   
VANNFORSYNING Felles løsning  Lokale brønner Lokale brønner Lokale brønner Lokale brønner 
      
Økologi og miljø      
Eksternt strømbehov 70 60 20 20 100 
Kjemikalieforbruk 100 100 0 0 50 
Restutslipp etter rensing 33 33 67 7 100 
Ikke resikulert fosfor 75 75 50 25 100 
Arealbehov for renseanlegg 2 2 100 67 20 
Ødeleggelse landskap/nærmiljø 100 100 100 20 20 
      
Helse og sosiale forhold      
Helserisiko - smittefare 11 11 11 56 100 
Manglende delaktighet planprosess 100 56 56 11 11 
Manglende aksept og velferd 11 11 11 100 56 
Potensiale for nabokonflikt 100 100 100 11 11 
      
Teknologi      
Manglende fleksibilitet  11 11 100 56 11 
Manglende driftsstabilitet/robusthet 11 56 56 100 100 
Manglende utbyggingsmuligheter 11 11 56 100 100 
Fremdrift 38 38 38 100 75 
Støy og luktulemper 11 56 56 100 100 
Manglende brannsikkerhet 11 11 11 100 100 
      
Økonomi      
Årskostnad (investering og drift) 89 82 54 100 96 
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Tabell 4B. Normalisering av verdiene for de 17 indikatorene på BOMANNSVIK (høyeste verdi er gitt verdi 100 og de øvrige er relatert til denne). 

AVLØP 1 2 3 4 5 
 Sjøledning til RA 1 fellesanlegg 1 fellesanlegg Enkelthusanlegg Enkelthusanlegg 
Katogorie  Prosessteknisk Naturbasert Kretsløpsbasert Minirenseanlegg 
Prosess  Kjemisk/biologisk Våtmarksfilter Kildesorterende Kjemisk/biologisk 
Eksempel  Biovac SBR Filterbed Urinoppsamling Ulike typer 
        Gråvannsfilter   
VANNFORSYNING Felles løsning  Felles løsning/ Felles løsning/ Felles løsning/ Felles løsning/ 
    lokale brønner lokale brønner lokale brønner lokale brønner 
      
Økologi og miljø      
Eksternt strømbehov 70 60 20 20 100 
Kjemikalieforbruk 100 100 0 0 50 
Restutslipp etter rensing 33 33 67 7 100 
Ikke resikulert fosfor 75 75 50 25 100 
Arealbehov for renseanlegg 2 2 100 67 20 
Ødeleggelse landskap/nærmiljø 100 100 100 20 20 
      
Helse og sosiale forhold      
Helserisiko - smittefare 11 11 11 100 100 
Manglende delaktighet planprosess 100 56 56 11 11 
Manglende aksept og velferd 11 11 11 100 56 
Potensiale for nabokonflikt 100 100 100 11 11 
      
Teknologi      
Manglende fleksibilitet  11 56 100 56 11 
Manglende driftsstabilitet/robusthet 11 56 56 100 100 
Manglende utbyggingsmuligheter 11 56 100 11 11 
Fremdrift 25 50 63 75 100 
Støy og luktulemper 11 56 56 100 100 
Manglende brannsikkerhet 11 11 11 100 100 
      
Økonomi      
Årskostnad (investering og drift) 46 65 57 100 96 
 



 

 

2.3 Beskrivelse av områdene 
Det er valgt ut to områder i Nesodden kommune der det er gjennomført en praktisk øvelse i å vekte 
forhold som kan være av betydning for bærekraften. De to områdene som er valgt ut er Blylaget og 
Bomannsvik og er vist på kart i vedlegg 1. Disse områdene er valgt ut da de i utgangspunktet er to 
veldig forskjellige områder, og det ville være interessant å se hvilke utslag dette ville gi på 
bærekraften. Asplan Viak hadde gjennomført en tilstandsvurdering av vann- og avløpsanlegg i de to 
områdene i 2007. Resultater av disse tilstandsvurderingene er oppsummert nedenfor.  

2.3.1 Blylaget 
Blylaget er et blandingsområde med hytter og helårsboliger. I området er det veksling mellom bart 
fjell og leirholdige løsmasser. Ovenfor Blylagsdammen ligger deler av bebyggelsen på bart fjell. 
Blylagsdammen er svært forurenset og er klassifisert i tilstandsklasse 5. 

Dagens bebyggelse på Blylaget består av 40 boliger og 32 hytter. Tomtestørrelsene skal etter 
kommuneplanen være på minst 2000 m2, noe som gir muligheter til en ytterst begrenset fortetting. 
Maksimalt kan det ut fra dette deles av 6 nye tomter. Det vil derimot åpnes for konvertering av 
hytter til boliger.  
 
I et senario der alle hytter konverteres til boliger og det deles av tomter til 6 nye boliger, kan 
Blylaget dermed maksimalt innbefatte 78 boliger. Det er ingen næringsvirksomhet eller arbeidsplass 
med ansatte som reiser til området på Blylaget. Det ligger heller ingen skoler i området.  
Maksimalt antall fremtidig pe på Blylaget blir dermed:       78 boliger * 2,5 pe =  195 pe 
 
På Blylaget har Asplan Viak i 2007 gjennomført tilstandsvurdering av vann- og avløpsanlegg på 76 
eiendommer. Det er tatt prøver av 29 av totalt 66 registrerte brønner (46 borebrønner og 20 gravde 
brønner). Det ble påvist tarmbakterier i 9 av brønnene og halvparten av prøvetatte brønner har 
forhøyede verdier av jern og mangan. Det er påvist tilfredsstillende vannkvalitet i 10 (34,5%) av de 
prøvetatte brønnene. Dårligst vannkvalitet er påvist i gravde brønner i løsmasser. 
 
Av de 76 registrerte avløpsanleggene, er det 14 anlegg av nyere dato (minirenseanlegg eller filterkum 
for gråvann), 46 enheter med separate toalettløsninger kombinert med utslipp av urenset gråvann, 7 
tilfeller av utslipp av urenset avløpsvann og 9 hytter uten innlagt vann. Det ble registrert overløp fra 
to tette tanker under registreringsarbeidet. Det er behov for oppgradering eller sanering av 53 av de 
registrerte avløpsanleggene, samt mindre oppgraderinger på 6 renseanlegg. 
 
Hovedårsaken til dårlig grunnvannsvannkvalitet i de lokale brønnene, vurderes å være en kombinasjon 
av at mange brønner er dårlig sikret mot innlekking av overflatevann 
og overflatenært grunnvann, samt mange lokale utslipp av urenset gråvann og avløpsvann. 
 
 

2.3.2 Bomannsvik 
Bomannsvik er et tettbebygd hytte- og boligområde. Det er flere steder bratte områder ned mot 
fjorden og bart fjell i kombinasjon med silt- og leirholdige løsmasser. Det er begrenset med lokale 
resipienter i området. Det er en kommunal avløpsledning i området, fra Jaer skole til Bomannsvik 
brygge, med utslipp til fjorden. For øvrig er det separate avløpsløsninger i området. 

Dagens bebyggelse på Bomannsvik består av 51 boliger og 70 hytter, samt et Blåkorssenter og Jaer 
skole. I henhold til ”Overordnet rammeplan for vann og avløp” (05.06.07) ligger nordre del av 
Bomannsvik innenfor sone 1, mens søndre del ligger i sone 2. I kommuneplanen (29.05.08) har det 
blitt foretatt flere arealbruksendringer på Bomannsvik innenfor sone 1. I flere områder er det 
planlagt nye boligområder. Med en maksimal utnyttelse av områdene er det anslått 145 nye 
boligenheter på Bomannsvik. Videre er det tatt utgangspunkt i 39 nye boligenheter som følge av 
fortetting ved tomtedelinger, planlagt ny barnehage i området og en forventning om at alle de 70 
hyttene i området konverteres til boliger. Oppsummering er vist i tabell 1 nedenfor.  
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Tabell 5. Oversikt over fremtidig antall pe på Bomannsvik ut fra eksisterende og planlagt 
bebyggelse. 

 Antall boliger Antall pe 
Eksisterende bebyggelse (sone 1 og 2, inkl. hytter): 121 303 
Nytt boligområde, sone 1  30 75 
Nytt boligområde, sone 1  25 63 
Nytt boligområde, sone 1  90 225 
Fortetting ved tomtedeling, sone1 27 67 
Fortetting ved tomtedeling, sone2 12 30 
Blåkors  25 
Jaer Skole  27 
Ny barnehage  
(Alle barn antas fra Bomannsvik. Utgjør ingen ekstra 
pe) 

                            - 

Sum 305 815 

*  For utregning av antall pe er det brukt en faktor på 2,5 pe per bolig. 
 
Maksimalt antall fremtidig pe på Bomannsvik blir dermed:      815 pe 
 
På Bomannsvik har Asplan Viak i 2007 gjennomført tilstandsvurdering av vann- og avløpsanlegg på 133 
eiendommer. Det er tatt prøver av 48 av totalt 126 registrerte brønner (71 borebrønner og 55 gravde 
brønner). Det er påvist tarmbakterier i 19 av brønnene og omtrent halvparten av prøvetatte brønner 
har forhøyede verdier av jern og mangan. Det er påvist tilfredsstillende vannkvalitet i 12 (25%) av de 
prøvetatte brønnene. Dårligst vannkvalitet er påvist i gravde brønner i løsmasser. 
 
Av de 133 registrerte avløpsanleggene, er det 40 eiendommer som er tilknyttet kommunal 
avløpsledning med utslipp til fjorden. Av disse 40 enhetene, har 38 av enhetene enten utslipp av 
urenset avløpsvann, eller utslipp via slamavskiller. 2 boliger har minirenseanlegg før utslipp til 
ledningen. Store mengder avløpsvann går dermed urenset ut i fjorden via kommunal utslippsledning. 
Totalt 57 enheter har separat toalettløsning (biologisk toalett eller tett tank for WC). Av disse har en 
enhet tett tank på alt avløpsvann, 4 enheter har rensanlegg for gråvannet, mens hele 52 anlegg har 
direkte utslipp av gråvann. I tillegg er det 12 enheter i området som har lokalt utslipp av alt 
avløpsvann. Renseløsningene for disse anleggene varierer fra direkte utslipp (1), kun slamavskiller 
(5), sandfilteranlegg (3), minirenseanlegg (2) og infiltrasjonsanlegg (1). Alle disse anleggene har i 
henhold til Asplan Viaks tilstandsvurdering behov for utbedring. Totalt er det behov for oppgradering 
eller sanering av litt over 100 avløpsrenseanlegg på Bomannsvik. 
 
Hovedårsaken til dårlig grunnvannsvannkvalitet i de lokale brønnene, vurderes å være en kombinasjon 
av at mange brønner er dårlig sikret mot innlekking av overflatevann og overflatenært grunnvann, 
mange lokale utslipp av urenset gråvann og avløpsvann, samt at Bomannsvik er et tettbebygd område 
med liten eller ingen løsmasseoverdekning over fjell. 
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3. Resultater og diskusjon 

Paneldebatten ble fortatt 28. oktober 2008 på Nesodden. Bærekraftindikatorene ble beskrevet 
sammen med teknikk for vekting og normalisering. Av møtets 13 deltakere som tok del i diskusjonen 
var det 8 personer i selve panelets vekting av 17 indikatorer for de 4 dimensjonene av 
bærekraftighet: økologi, teknologi, helse og sosial og økonomi.  
 
Resultatet av første og annen vekting av indikatorer er vist i tabell 6A og 6B. Denne vektingen er 
benyttet til beregning av bærekraftindikatorer som er vist i figurene 4 for Blylaget og 5 for 
Bomannsvik.  
 
Nedenfor oppsummeres erfaringer fra selve gjennomføringen av paneldebatten og resultatene fra 
vektingen i to omganger. Det er mot slutten diskutert noen feilkilder som bør vurderes i forhold til de 
resultatene denne undersøkelsene kom frem til gjennom vektingen. 
 
Grunnlagsdata for figurene 4 og 5 og alle rapportens tabeller er tilgjengelig i Excel regneark som 
sammenstiller informasjonen i prosjektet. Regnearket kan benyttes til nærmere undersøkelser av 
følsomhetsanalyser for de enkelte indikatorene, dvs. en kan undersøke hvor stor betydning det har for 
sluttresultatet å endre forutsetninger eller vekting av enkeltindikatorer. Dette er ikke oppsummert 
her da denne rapporten i hovedsak dokumenterer metodikken og det som kom frem av informasjon 
under panelmøtet som følge av vektingene. 
 
Første runde av vekting viste at det var en ny og krevende øvelse for flere av deltagerne. Det var ikke 
alle som var godt kjent med bærekraftindikatorene og renseteknologi. Det var mye informasjon å ta 
inn i løpet av kort tid. Det var også noe uenighet om valg av indikatorer og hvordan prosjektgruppa 
hadde vurdert disse indikatorene for de ulike renseløsningene. Det ble blant annet etterlyst indikator 
for nitrogenrensing og det ble reist kritiske kommentarer til at prosjektgruppa hadde vurdert at 
lokale løsninger var en større trussel for grunnvannskvaliteten enn fellesløsninger.  
 
Generelt viser resultatene fra første vekting i tabell 6A:  

• Innen økologi og miljø er indikatorene ødeleggelse av landskap/nærmiljø, restustlipp etter 
rensing og ikke resirkulert fosfor av de viktigste (ca 7-10 poeng av 100) 

• Innen helse og sosiale forhold er indikatoren helserisiko – smittefare klart viktigst (ca 15-19 
poeng av 100). 

• Innen teknologi er det ingen indikator som skiller seg ut, de ligger alle i området 2-5 poeng 
av 100. 

• Økonomi ligger i området 17-19 poeng av 100 for alle 4 vurderingene. 
• Variasjonen innen vekting av den enkelte indikator kan være stor, f eks restutslipp etter 

rensing varierte fra 0-20 poeng av 100. 
• Det var generelt små forskjeller i vektingen mellom Blylaget og Bomannsvik målt som 

gjennomsnittsverdier, tross at disse stedene har ulike forutsetninger.  
• Det var generelt få endringer i gjennomsnittstall for første og andre vekting, men enkelte 

større endringer ble observert og kommentert nedenfor.  
 
En av de større endringene fra første til andre runde var indikatoren ”ødeleggelse av 
landskap/nærmiljø” som endret seg fra 9,3% til 5,5% for Blylaget. Det gjorde at kategorien Økologi og 
miljø endret seg fra 33,4 til 29,9%. Betydningen av økonomi avtok også noe mellom første og andre 
runde. En motsatt trend var at Helse og sosiale forhold økte ca 3% poeng som følge av en økt 
vektlegging av indikatoren ”Helserisiko og smittefare” og indikatoren ”Potensiale for nabokonflikt”. 
 
Basert på de to rundene med vekting ble det i regnearket laget stolpediagrammer (figur 4 og 5) som 
oppsummerte resultatene fra vektingen. Disse figurene viser bærekraft for de 4 ulike kategoriene 
hver for seg, samlet og samlet unntatt økonomi for henholdsvis Blylaget (Fig 4) og Bomannsvik (Fig 5). 
 
 
Oppsummering av bærekraftighet i figurene 4 og 5 viser følgende:  

• Når kun indikatorer for økologi og miljø legges til grunn, fremstår avløpsalternativ 4 
(kretsløpsløsninger) som det klart mest bærekraftige systemet. De øvrige 4 alternativene 
ligger på samme nivå med innbyrdes små forskjeller. 
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• Når kun indikatorer for teknologi legges til grunn, fremstår avløpsalternativene 1-3 
(fellesløsninger) som mest bærekraftige. Lokale løsninger kommer dårligere ut. 

• Når kun indikatorer for helse og sosiale forhold legges til grunn, kommer avløpsalternativ 1 
klart best ut av undersøkelsen med følgende rangering av systemene: 1 – 2 – 3 – 5 – 4. 

• Når kun indikatorene for økonomi legges til grunn er det noe mer uklart. For Blylaget kommer 
avløpsalterativ 3 (fellesløsning våtmarksfilter) best ut med mindre variasjoner mellom de 
øvrige. For Bomannsvik kommer  avløpsalternativ 1 best ut tett etterfulgt av alternativ 3 og 
2. Lokale løsninger kommer dårligst ut. 

• Vurderes alle kategorier samlet er det for Blylaget kun mindre endringer mellom alternativ 1-
4, der 3 (fellesløsning våtmarksfilter) kommer best ut og alternativ 5 kommer dårligst ut. For 
Bomannsvik kommer alternativ 1 (sjøledning) best ut og øvrige i rekkefølge 2-3-4-5.  

• Dersom økonomi tas ut av vektingen gir det for Blylaget og Bomannsvik ingen større endringer 
sammenliknet med resultatene fra vekting med alle kategorier.  

• Rangering av avløpssystemenes bærekraft ble uendret som følge av ny vekting med unntak av 
en mindre endring for Bomannsvik der alternativ 3 fremstår som noe mer bærekraftig enn 
alternativ 4 etter andre vektingsrunde. 

 

3.1 Feilkilder og svakheter i prosjektet 
De resultater som er fremkommet i denne vektingen inneholder visse svakheter. For å kunne 
sammenlikne ulike indikatorer for bærekraft mot avløpssystemer må virkeligheten forenkles. Menyen 
av renseløsninger er langt mer omfattende og ofte vil kombinasjoner av løsninger være mest 
hensiktsmessig. I denne undersøkelsen ble de 5 alternativene rendyrket. Noen av de tekniske 
løsningene er ikke aktuelle å gjennomføre i den størrelsen som er foreslått, som for eksempel 
våtmarksfilter fellesanlegg for flere hundre personer. Dersom slike anlegg skal etableres bør de lages 
for mindre enheter der naturgrunnlaget/arealtilgang favoriserer slike løsninger.  

Øvelsen som er gjennomført inneholder mangler i grunnlagsmateriale i forhold til økonomiske 
vurderinger av ulike alternativer. Det ikke er gjort fullstendige kostnadsanalyser av ledningsnett og 
lokal vannforsyning og det er ikke fullverdige og helt sammenliknbare vannforsyningsanlegg for alle 5 
alternativer. Denne undersøkelsen fanger for eksempel ikke opp at våtmarksanlegg har en begrenset 
levetid mht fosforbinding. Det er store kostnader knyttet opp mot skifting av filtermasse og 
håndtering av brukt filtermasse etter ca 15 år. Økonomiske parametre er ikke uten videre lett å 
sammenlikne. Kommunale løsninger slipper mva i forhold til private VA-løsninger. Her er alle priser 
oppgitt uten mva. Felles løsninger i kommunal regi vil vanligvis dekkes av gebyrer fra alle kommunens 
abonnenter. Private VA-løsninger må den enkelte huseier bekoste selv i sin helhet, og forskjell i 
kostnader kan være ganske store fra en huseier til en annen. Økonomiske parametre kan i denne 
sammenheng best benyttes til å vurdere samfunnsnytte, altså totale kostnader for samfunnet 
uavhengig av hvem som belastes.  

Ekspertvurderingene som ble utført i forkant av panelmøtet kan være diskutable. Det gjelder spesielt 
der indikatorverdiene ikke er kvantifisert, men hvor det er benyttet en relativ verdi hvor lav, middels 
eller stor er alternativer. Det kan være ulike oppfatninger, også blant eksperter, på hvor stort bidrag 
hver enkelt indikator representerer, som f.eks. hygienisk risiko. Vekting av relative verdier kan gi 
store utslag i vektingen i forhold til andre indikatorer hvor forskjellene er mindre mellom systemene 
som vurderes.  

Valg av indikatorer er også av stor betydning, spesielt der det foreligger klare politiske ønsker. 
Indikatoren manglende utbyggingsmuligheter ble brukt i denne øvelsen. Kanskje er det imidlertid et 
ønske om en 0-vekst for å bevare et områdes kvaliteter. Da burde man kanskje valgt indikatoren 
utbyggingspress i stedet.  

I rapportens oppsummerende figurer (4 og 5) oppgis det gjennomsnittsverdier for de individuelle 
vektleggingene i stedet for å gjøre individuelle analyser. Ved å bruke gjennomsnitt tapes noe 
informasjon om de individuelle vurderingene som kan representere synspunkter til store berørte 
grupper. Siden alle resultatene ligger tilgjengelig på regneark er det mulig å gjøre nærmere 
vurderinger av de enkelte vektinger i etterkant. 

Dette viser at å vurdere bærekraftighet er en prosess, mer enn at det er et verktøy som gir et 
konkret svar. 

 
. 



Tabell 6A. Resultater fra panelets vekting av indikatorer for BLYLAGET. 
 
Versjon 28.10.2008   (panel)  1. gangs vekting     2. gangs vekting     
                                      
Vekting av indikatorer (%)  Person nr i panelet          Person nr i panelet         
    P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8   P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 
Økologi og miljø Snitt             Snitt             
Eksternt strømbehov 2,4 2 5 0 10 0 2 0 0 2,5 5 0 0 10 3 0 2 0 
Kjemikalieforbruk 4,1 0 5 2 10 2 10 4 0 4,0 2 0 0 5 3 2 15 5 
Restutslipp etter rensing 8,0 11 5 3 0 20 10 5 10 7,8 2 15 5 5 0 10 20 5 
Ikke resikulert fosfor 6,8 5 10 0 0 16 10 3 10 7,1 8 3 5 5 3 15 15 3 
Arealbehov for renseanlegg 2,9 0 10 5 0 0 0 8 0 3,0 2 2 5 10 0 0 0 5 
Ødeleggelse landskap/nærmiljø 9,3 12 5 10 0 2 15 20 10 5,5 4 5 5 5 5 5 0 15 
  33,4 30 40 20 20 40 47 40 30 29,9 23 25 20 40 14 32 52 33 
Helse og sosiale forhold                           
Helserisiko - smittefare 15,6 35 14 25 9 15 12 10 5 17,6 20 30 25 8 20 18 10 10 
Manglende delaktighet planprosess 3,8 2 5 5 3 5 2 3 5 4,4 5 2 5 4 10 5 0 4 
Manglende aksept og velferd 4,9 2 1 5 9 5 2 10 5 4,1 7 2 5 4 0 5 0 10 
Potensiale for nabokonflikt 5,8 1 2 5 9 2 12 10 5 6,5 5 1 5 4 10 4 18 5 
  30,0 40 22 40 30 27 28 33 20 32,6 37 35 40 20 40 32 28 29 
Teknologi                           
Manglende fleksibilitet  2,9 3 3 5 3 0 3 2 4 3,5 10 2 2 4 0 0 2 8 
Manglende driftsstabilitet/robusthet 4,3 1 3 5 4 8 5 4 4 4,4 3 3 3 4 5 10 2 5 
Manglende utbyggingsmuligheter 1,8 3 1 5 3 0 0 0 2 3,1 7 2 10 1 3 0 2 0 
Fremdrift 1,3 0 2 0 3 2 2 1 0 2,5 0 1 5 3 0 2 4 5 
Støy og luktulemper 3,9 4 3 0 4 0 3 7 10 2,9 5 2 0 4 3 1 0 8 
Manglende brannsikkerhet 3,9 4 6 5 3 3 2 8 0 4,1 3 10 0 4 5 3 0 8 
  17,9 15 18 20 20 13 15 22 20 20,5 28 20 20 20 16 16 10 34 
Økonomi                           
Årskostnad (investering og drift) 18,8 15 20 20 30 20 10 5 30 17,0 12 20 20 20 30 20 10 4 
                           
Samlet vekt (skal være 100) 100,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Tabell 6B. Resultater fra panelets vekting av indikatorer for BOMANNSVIK. 
 

Versjon 28.10.2008    (panel) 1. gangs vekting     2. gangs vekting     
                             
Vekting av indikatorer  Person nr i panelet          Person nr i panelet         
    P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8   P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 
Økologi og miljø Snitt             Snitt             
Eksternt strømbehov 1,1 0 5 0 2 0 0 2 0 2,6 7 0 0 10 2 0 2 0 
Kjemikalieforbruk 2,5 0 5 0 0 2 3 10 0 3,9 4 0 0 5 2 2 15 3 
Restutslipp etter rensing 10,0 10 10 5 11 19 5 10 10 7,5 5 15 0 5 0 10 20 5 
Ikke resikulert fosfor 5,9 0 5 0 5 14 3 10 10 5,8 3 3 0 5 2 15 15 3 
Arealbehov for renseanlegg 4,1 10 10 0 0 2 8 3 0 4,8 3 2 10 10 5 3 0 5 
Ødeleggelse landskap/nærmiljø 7,6 0 5 0 12 2 17 15 10 5,8 3 5 10 5 3 5 0 15 
  31,3 20 40 5 30 39 36 50 30 30,3 25 25 20 40 14 35 52 31 
Helse og sosiale forhold                           
Helserisiko - smittefare 15,4 10 13 25 35 18 8 9 5 18,5 20 30 30 8 20 20 10 10 
Manglende delaktighet 
planprosess 3,1 5 3 5 2 1 3 1 5 2,9 2 2 0 4 10 2 0 3 
Manglende aksept og velferd 3,0 0 2 0 2 3 10 2 5 3,1 8 2 0 4 0 3 0 8 
Potensiale for nabokonflikt 5,9 5 2 10 1 3 13 8 5 8,1 5 1 10 4 10 4 18 13 
  27,4 20 20 40 40 25 34 20 20 32,6 35 35 40 20 40 29 28 34 
Teknologi                           
Manglende fleksibilitet  3,5 3 3 5 3 5 2 3 4 3,5 3 2 5 4 0 5 1 8 
Manglende 
driftsstabilitet/robusthet 3,0 2 3 0 1 5 5 4 4 3,9 3 3 5 4 4 5 2 5 
Manglende utbyggingsmuligheter 3,9 4 3 10 3 5 0 4 2 2,5 2 2 5 1 2 5 3 0 
Fremdrift 4,4 15 3 10 0 0 2 5 0 1,9 0 1 0 3 4 0 4 3 
Støy og luktulemper 4,0 4 4 0 4 1 7 2 10 3,0 7 2 0 4 2 1 0 8 
Manglende brannsikkerhet 4,4 2 4 10 4 5 8 2 0 5,6 5 10 10 4 4 5 0 7 
  23,1 30 20 35 15 21 24 20 20 20,4 20 20 25 20 16 21 10 31 
Økonomi                           
Årskostnad (investering og drift) 18,3 30 20 20 15 15 6 10 30 16,8 20 20 15 20 30 15 10 4 
                           
Samlet vekt (skal være 100) 100,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Figur 4. Poengberegning av bærekraftindikatorer for avløpssystemene 1-5 for Blylaget 1. og 2.gangs 
vekting. Grunnlagsdata er vist i vedlegg 6. Lavest poengsum gir høyest bærekraft. 
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Bomannsvik 1. gangs vekting  2. gangs vekting  
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       Figur 5. Poengberegning av bærekraftindikatorer for avløpssystemene 1-5 for Bomannsvik 1. og 2. gangs 

vekting. Grunnlagsdata er vist i vedlegg 6. Lavest poengsum gir høyest bærekraft. 
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4. Konklusjoner 

Fra å gjøre et valg basert på et fåtall parametre som renseeffekt og kostnader, viser dette prosjektet 
at for å gjøre riktige valg mht bærekraftighet må flere indikatorer for bærekraft legges til grunn. I 
dette prosjektet er det valgt ut og vurdert 17 bærekraftindikatorer. Indikatorenes betydning ut fra 
lokale og individuelle synspunkter har blitt vektet av et panel på 8 personer for to områder på 
Nesodden. Panelet besto av politikere inkludert ordfører, representanter for befolkningen 
(velforeninger), administrasjon og konsulenter med VA ekspertise. Panelet ble før vektingen orientert 
om renseteknologi, indikatorer og øvrig metodikk. Indikatorene omfatter hovedkategoriene:  

• Økologi og miljø 

• Teknologi 

• Helse og sosiale forhold 

• Økonomi  

Indikatorene er vurdert mot de fem avløpssystemene: 1) sjøledning med overføring til renseanlegg, 2) 
lokalt biologisk/kjemisk fellesanlegg, 3) lokalt felles våtmarksanlegg, 4) separate kretsløpsanlegg og 
5) separate anlegg av ulike typer som finnes på markedet. Områdene som ble undersøkt (Blylaget og 
Bomannsvik) står foran et valg mht. renseløsning og vannforsyning: Lokal versus sentral løsning, 
naturbasert versus teknisk løsning, eller kombinasjoner. 

Vektingen viser at det er noen indikatorer som skiller seg ut i betydning som (rangert) 

• Evne til å redusere helserisiko/smittefare 

• God renseeffekt 

• Økonomi 

• Resirkulering av næringsstoff (bidrag til kretsløp av knappe ressurser) 

Disse 4 indikatorene ble vektlagt ca 50% av de 17 indikatorene til sammen. 
 
Oppsummering av bærekraftighet i to vekteprosesser foretatt av panelet gav følgende resultat:  

• Kretsløpsløsninger er økologisk og miljømessig mest bærekraftig. 

• Fellesløsninger (sentral løsning) er teknologisk mest bærekraftig, spesielt for Bomannsvik. 

• Overføring til felles renseanlegg via sjøledning er mest bærekraftig ut fra helsemessige og 
sosiale forhold. 

• Fellesløsninger synes å være mest økonomisk bærekraftig 

• Enkeltløsninger, ulike typer (lokale løsninger) er totalt sett minst bærekraftig. 

 
Det er mange feilkilder i en vekting som denne da virkeligheten må forenkles for å kunne 
sammenlikne alternativene (jfr. kap. 3). Vi vil derfor anbefale beslutningstakere å være forsiktige 
med å basere veivalgene videre med utgangspunkt i de resultatene som her har fremkommet alene. 
Vurdering av bærekraftighet er mer en prosess som kan gi verdifulle innspill i en beslutningsprosess. 
Det er ikke et verktøy som gir et konkret og uomtvistelig svar. 

Gjennom dette prosjektet har deltakerne fått økt bevissthet om forhold som har betydning for 
bærekraftighet innen ulike avløpssystemer. Deltakerne og andre som leser denne rapporten vil 
forhåpentligvis oppnå et bedre grunnlag for å treffe de riktige beslutningene mht valg av bærekraftig 
VA. 
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6. Vedlegg 

Oversikt over vedlegg 

Nr Emne 

1 Kart over Blylaget og Bomannsvik med eiendommer 

2 Beregning av kostnader for ulike renseanlegg alt.3-5 basert på komponenter 

3 Grunnlag for beregning av årskostnad (økonomindikator) for de ulike anleggstypene 

4 Skjema for vekting av panelet (17 indikatorer) 

5 Excel regneark med alle tabeller, beregninger og øvrig underlagsdata (oppbevares av 
kommunen og prosjektleder) 
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Vedlegg 1 Kart over Blylaget og Bomannsvik 
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Vedlegg 2  
 

Bærekraftig VA på Nesodden  
 
Tabell Kostnadsoverslag for 5 ulike avløpssystemer  

   
Område som undersøkes:  Blylaget (BL) og Bomannsvik (BO)  
Versjon 28.10.2008  (panel)  
   
ALT 1 Sjøledning Se informasjon fra Sweco  
ALT 2 Fellesanlegg Biovac Se informasjon fra Asplanviak (notat vedlegg x) 
ALT 3-5  Forutsetninger for alternativene  

Felles Ledningsnett er ikke inkludert  
 Grunnerverv - på egen grunn  
 Antall pe/bolig 2,5 

Blylaget Antall boliger 78 
 Antall pe 195 

Bomannsvik 
Antall boliger 305 + blå kors og Jar 
skole 325 

 Antall pe 815 
   
ALT 3. Fellesanlegg Naturbasert anlegg  
Tabell 3.3.  Kostnadsoverslag for naturbasert avløpssystem (Filterbed)  
Blylaget   
Etableringskostnader     
Enhet Omfang Kostnad eks mva 
Slamavskiller Prefabrikert 400 000 
Biologisk forbehandling Biofilter 400 000 
Filterbed 1500 m2 2 000 000 
Konsulent Prosjektering, byggeledelse 300 000 
Uforutsett   500 000 
Kostnad renseanlegg    3 600 000 
Enhetskostnad per pe   18 462 
   
Driftskostnader     

Enhet Omfang  
Årskostnad eks 

mva 
Slamavskiller Tømming årlig 15 000 
Filterbed Serviceavtale (2 besøk) 15 000 
Ukentlig tilsyn Lokal driftstekniker 50 000 
Strøm Pumper, varme og vifte  10 000 
Årlige driftskostnader for renseanlegget 90 000 
Årlige driftskostnader per 
pe   462 
   
Bomannsvik   
Etableringskostnader     
Enhet Omfang Kostnad eks mva 
Slamavskiller Prefabrikert 1 500 000 
Biologisk forbehandling Biofilter 1 500 000 
Filterbed 7 000 m2 7 000 000 
Konsulent Prosjektering, byggeledelse 1 000 000 
Uforutsett   2 000 000 
Kostnad renseanlegg   13 000 000 
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Enhetskostnad per pe   15 951 
 
   
Driftskostnader     

Enhet Omfang  
Årskostnad eks 

mva 
Slamavskiller Tømming årlig 50 000 
Filterbed Serviceavtale (2 besøk) 25 000 
Ukentlig tilsyn Likal driftstekniker 100 000 
Strøm Pumper, varme og vifte  50 000 
Årlige driftskostnader for renseanlegget 225 000 
Årlige driftskostnader per 
pe   276 
   
ALT 4. Kretsløpsbasert - enkelthusanlegg  
Tabell 3.4. Kostnadsoverslag for Kretsløpsbasert avløpssystem for boliger 
   
Etableringskostnader     
Enhet Omfang Kostnad eks mva 
Urinsorterende toalettet 2 stk per bolig ferdig innstallert 20 000 
Oppsamlingstank for urin,  1 stk med 2 kamre, til sammen 4 m3 25 000 
Komposteringskammer 1 stk biokammer montert i kjeller 20 000 
(fekalier og org avfall) inkl separator og uv enhet  
Etterkomposteringsenhet 1 stk (etableres utendørs) 3 000 
Filterbedsystem for gråvann 1 stk 2m3 slamavskiller,  
 20 m2 m filter og nivåkum 75 000 
Konsulent Prosjektering, søknad, kontroll, gebyr 15 000 
Uforutsett   15 000 
Kostnad renseanlegg for en boligenhet 173 000 
Enhetskostnad per pe   69 200 
   
Blylaget Kostnad renseanlegg for 195 pe 13 494 000 
Bomannsvik Kostnad for renseanlegg 815 pe 56 225 000 
   
Driftskostnader     

Enhet Omfang  
Årskostnad eks 

mva 
Slamavskiller Tømming årlig 1 500 
Urintank Tømming årlig 1 000 
Gråvannsanlegg Serviceavtale (2 besøk) 3 000 
Strøm Pumpe, varme og vifte til kompost. 1 000 
Årlige driftskostnader for en boligenhet 6 500 
Årlige driftskostnader per pe   1 857 
   
Blylaget Årlig driftskostnad for 195 pe 362 143 
Bomannsvik Årlig driftskostnad for 815 pe 1 513 571 
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ALT 5.  Enkelthusanlegg   
Tabell 3.5. Kostnadsoverslag for separate avløpssystem for eneboliger  
   
Etableringskostnader     
Enhet Omfang Kostnad eks mva 
Renseanlegg 1 stk per bolig  
 Komponenter, arbeid 125 000 
Konsulent Prosjektering, søknad, kontroll 15 000 
Uforutsett   10 000 
Kostnad renseanlegg for en boligenhet 150 000 
Enhetskostnad per pe   60 000 
   
Blylaget Kostnad renseanlegg for 195 pe 11 700 000 
Bomannsvik Kostnad for renseanlegg 815 pe 48 750 000 
   
Driftskostnader     

Enhet Omfang  
Årskostnad eks 

mva 
Slamavskiller Tømming årlig  1 500 
Serviceavtale 2 besøk 3 000 
Strøm Pumpe 500 
Årlige driftskostnader for en boligenhet 5 000 
Årlige driftskostnader per pe   2 000 
   
Blylaget Årlig driftskostnad for 195 pe 390 000 
Bomannsvik Årlig driftskostnad for 815 pe 1 625 000 
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Vedlegg 3 
Bærekraftig VA på Nesodden    
Tabell  Grunnlagsdata økonomivurderinger 

      
Område som undersøkes:  Blylaget (BL) og Bomannsvik (BO) 
Versjon  28.10.2008  (panel)   
      
      
Dimensjoneringsgrunnlag  Blylaget   Bomannsvik   Til sammen 
 Antall pe (2,5 pe/bolig)                195                 815                 1 010  
Kostnadsoverslag for investering, drift og vedlikehold    
    Kost eks mva Kost eks mva   Kost eks mva 
Alternativ 1 Sjøledning (VA) til nytt RA     
 Renseanlegg Kirkevik       1 544 554        6 455 446         8 000 000  
 Ledninger, kummer, pumper     
 høydebasseng, prosjektering     21 400 000      39 800 000         61 200 000  
 Til sammen     22 944 554      46 255 446    -       69 200 000  
 Investering/bolig         294 161          142 324    
 Investering/pe         117 664            56 755    
      
 Årlig driftskostnad RA og VA         300 000          700 000         1 000 000  
 Driftskostnad/bolig             3 846              2 154    
 Driftskostnad/pe             1 538                 859    
            
Alternativ 2  Fellesanlegg (Biovac SBR)    
 Renseanlegg       5 000 000        9 650 000        14 650 000  
 Ledningsnett og vannforsyning     10 200 000      34 700 000    
 Til sammen     15 200 000      44 350 000    -       14 650 000  
 Investering/bolig         194 872          136 462    
 Investering/pe           77 949            54 417    
      
 Driftskostnad RA         500 000        1 500 000         2 000 000  
 Driftskostnad ledning og vann           80 000          545 000    
 Til sammen         580 000        2 045 000    
 Driftskostnad/bolig             7 436              6 292    
 Driftskostnad/pe             2 974              2 509    
            
Alternativ 3 Fellesanlegg Filterbed     
 Renseanlegg       3 600 000      13 000 000        16 600 000  
 Ledningsnett og vannforsyning     10 200 000      34 700 000    
 Til sammen     13 800 000      47 700 000    
 Investering/bolig         176 923          146 769    
 Investering/pe           70 769            58 528    
      
 Årlig driftskostnad RA         225 000          350 000            575 000  
 Driftskostnad ledning og vann           80 000          545 000    
 Til sammen         305 000          895 000    
 Driftskostnad/bolig             3 910              2 754    
 Driftskostnad/pe             1 564              1 098    

  

  
 
 
 
 
         



 

Mæhlum m.fl. Bioforsk Rapport 3 (92) 2008, 36 sider 36  

 

 
 
 

Alternativ 4 Kretsløpsbasert enkelthusanlegg    
 Renseanlegg 13 494 000     56 225 000        69 719 000  
 Ledningsnett og vannforsyning     10 200 000      34 700 000    
 Til sammen     23 694 000      90 925 000    
 Investering/bolig         303 769          279 769    
 Investering/pe         121 508          111 564    
      
 Årlig driftskostnad RA         362 143        1 513 571         1 875 714  
 Driftskostnad ledning og vann           80 000          545 000    
 Til sammen         442 143        2 058 571    
 Driftskostnad/bolig             5 668              6 334    
 Driftskostnad/pe             2 267              2 526    
            
Alternativ 5 Enkelthusanlegg (like typer)    
 Renseanlegg     11 700 000      48 750 000        60 450 000  
 Ledningsnett og vannforsyning     10 200 000      34 700 000    
 Til sammen     21 900 000      83 450 000    
 Investering/bolig         280 769          256 769    
 Investering/pe         112 308          102 393    
      
 Årlig driftskostnad         390 000        1 625 000         2 015 000  
 Driftskostnad ledning og vann           80 000          545 000    
 Til sammen         470 000        2 170 000    
 Driftskostnad/bolig             6 026              6 677    
 Driftskostnad/pe             2 410              2 663    
 



Område som undersøkes:  Blylaget (BL) eller Bomannsvik (BO):  VEDLEGG  4      
Tabell Skjema for vekting av panelet       
Versjon 28.10.2008  (panel)        
Paneldeltaker navn:              
Paneldeltaker nr (P1-P10):            
        Samlet for Enkelt  

Økologi og miljø Forklaring       hovedkategori vekting 

Eksternt strømbehov til drift av renseanlegg               

Kjemikalieforbruk til  drift av renseanlegg (felling, polymer)             

Restutslipp etter rensing her fokuseres kun på fosfor (P)               

Ikke resikulert fosfor andel av P som ikke resirkuleres til landbruk (kretsløpsindikator)           

Arealbehov for renseanlegg til bygging (vurdering mot annen arealutnyttelse)             

Ødeleggelse landskap/nærmiljø tiltakets betydning for en negativ endring av estetikk og rekreasjonsmuligheter         

        0 0 

Helse og sosiale forhold            

Helserisiko - smittefare i hvilken grad kan avløpsløsningen være en hygienisk risiko for lokale brønner (ulykkesrisiko?)       

Manglende delaktighet planprosess i hvilken grad er det terskler som hindrer at berørte innbyggere påvirke beslutningsprosessen og utfallet     

Manglende aksept og velferd i hvilken grad vil eiere oppfatte ubehag ved oppfølging og vedlikehold av VA løsningen inkludert toalettbruk     

Potensiale for nabokonflikt i hvilken grad kan det oppstå konflikter som følge av spregning, andre terrenginngrep og uønsket fortetting     

        0 0 

Teknologi            

Manglende fleksibilitet  hvor komplisert er det å oppgradere anlegg i forhold til nye behov og krav         

Manglende driftsstabilitet/robusthet manglende evne til å tåle variasjoner hydraulisk, stoffbelastning (eks klimaendringer, påslipp kjemikalier, el brudd)     

Manglende utbyggingsmuligheter løsningens manglende mulighet mulighet til å takle utvidelser pga senere ønske om utbygging       

Fremdrift hvor raskt kan VA løsninger realiseres             

Støy og luktulemper I hvilken grad vil beboere kunne opplevestøy og lukt fra drift av renseanlegget og slambehandlingen     

Manglende brannsikkerhet I hvilken grad vil brannsikkerheten forværres om følge av foreslått avsløpssystem og vannforsyning     

        0 0 

Økonomi            

Årskostnad (investering&drift) renseanlegg, VA ledninger med pumpestasjoner, kummer, prosjektering og byggeledelse       

Drift og vedlikehold renseanlegg, VA ledninger med pumpestasjoner                 

        0 0 

Til sammen  
Samlet vekt (skal være 
100)     0 0 
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