Godt vann Drammensregionen
Dråpen 20
3036 Drammen
Drammen dato
Til

Høring om forskrift om påslipp av olje-, fettholdig eller industrielt
avløpsvann til offentlig avløpsnett, …….. kommune.
Dere har fått dette brevet fordi dere er registrert i en bransje som kan omfattes av en ny
forskrift for påslipp i Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Sande, Svelvik, Lier,
Røyken og Hurum.
Høringsutkast med vedlegg finner du på www.godtvann.no, eller på kommunenes
hjemmesider.
Dersom dere har interesser i flere kommuner er det tilstrekkelig å sende ett høringssvar. Vi
ber da om at det fremkommer hvilke kommuner innspillene gjelder for.
Høringsmøter:
Det er planlagt to felles høringsmøter:
16. juni kl 09.00-11.00 på Haugestad i Lier
15. august kl 14.00-16.00 på samfunnshuset i Mjøndalen
Forslag til forskrift og bakgrunnen for denne vil gjennomgås på begge møtene.
Bakgrunn:
Påslipp fører tidvis til driftsproblemer med kommunenes avløpsanlegg. Dette fører til
utrykninger, økt vedlikehold, økte utgifter og i verste fall forurensning av elv og fjord. Dagens
oppfølging og tilsyn av industripåslipp er mangelfull og tilfredsstiller ikke lovgivers
forventninger. Hensikten med en lokal forskrift er å få et regelverk som kan redusere
problempåslipp.
Kommunene er forurensningsmyndighet for oljeholdig avløpsvann og påslipp (utslipp til
kommunal ledning) av avløpsvann fra industri. Forurensningsloven og
forurensningsforskriften gir kommunen hjemmel til å utarbeide lokal forskrift som grunnlag
for å stille krav til rensing og oppfølging av påslipp.

Godt vann Drammensregionen (GVD) er et samarbeidsprogram for kommunale vann- og
avløpstjenester i Drammensregionen. Ingen av kommunene har i dag egen forskrift, og har
derfor anledning til å få likelydende og forutsigbare retningslinjer for alle virksomheter i
regionen.
Krav fra myndighetene
Miljødirektoratet stiller strenge krav til utslipp fra kommunale renseanlegg. På grunn av økte
rensekrav til renseanleggene blir renseprosessen stadig mer avansert og dermed sårbar for
problempåslipp – for eksempel olje, fett, høy/lav pH, tungmetaller og andre miljøgifter.
Flere renseanlegg i regionen vil få krav om å etablere biologisk rensetrinn som er sårbare for
visse typer påslipp. Kontroll med og oppfølging av hva som slippes på nettet er avgjørende
for drift av ledningsnett, pumpestasjoner og renseanlegg.
En felles lokal forskrift for kommunene i GVD vil:
1. Fastsette utslippsgrenser, krav til tekniske innretninger og krav til dokumentasjon.
2. Regulere myndighetenes sanksjonsmuligheter der det ikke kan dokumenteres at
anlegget fungerer som forutsatt.
3. Sikre forutsigbar og forsvarlig saksbehandling.
4. Være en fordel for bransjeaktører som driver i flere kommuner i regionen.
En forskrift, med dertil hørende resurser for oppfølging, vil bidra til å sikre at:
1. Avløpsanlegg kan overholde utslippskrav i kommunens utslippstillatelse.
2. Avløpsanlegget og tilhørende utstyr ikke skades.
3. Driften av avløpsanlegg og slambehandling ikke vanskeliggjøres.
4. Avløpsslammet kan disponeres på en forsvarlig og miljømessig akseptabel måte.
5. Helsen til kommunens personell beskyttes.
6. Rapporterings- og kontrollrutiner formaliseres.
Finansiering
Det foreslås ikke noe fast tømme- eller tilsynsgebyr. Anleggseier står for tømming, service og
eventuell prøvetaking. Større bedrifter med personell med nødvendig kompetanse vil kunne
utføre oppgaver selv. Årlig servicekostnad ved bruk av eksternt firma vil variere avhengig av
anleggets kompleksitet og antall servicebesøk.
Behandling av søknad om påslippstillatelse finansieres ved eget gebyr (hjemlet i eksisterende
lokal forskrift). En standard søknad vil antagelig innebære ca. 1 dags arbeid. For søknader om
kompliserte typer industripåslipp kan det være aktuelt å fakturere medgått tid.
Øvrige utgifter til oppfølging av påslippene, for eksempel manglende dokumentasjon og
oppfølging av avvik og pålegg om tiltak, foreslås dekket via kommunens VA-selvkost.

Høringsfrist 1. september 2017. Innspill sendes på mail til:
Godt vann Drammensregionen gvd@glitre.no

Spørsmål kan stilles til:
Modum: Torger Ask Torger.Ask@modum.kommune.no / 40911303
Øvre Eiker: Kim Karlsen kim-l.karlsen@oeiker.no / 40485996
Nedre Eiker: Svein Magne Krøvel-Velle Svein.Krovel-Velle@nedre-eiker.kommune.no /
91140718
Drammen: Ole Anders Bakke ole.anders.bakke@drmk.no / 32046254
Sande: Mats Frank matfra@sanve.no / 98653280
Svelvik: Jane N Madsen jane.nysaeter.madsen@svelvik.kommune.no / 95106041
Viva IKS (Lier, Røyken og Hurum): Honar A. Said honar.ahmed.said@viva-iks.no /
32225800

Vennlig hilsen
Ragnhild Leirset
Godt vann Drammensregionen
På vegne av de 9 kommunene

GVD
c/o Glitrevannverket
Dråpen 20
3036 Drammen
47290155
gvd@glitre.no

