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Høring av søknad om tillatelse etter forurensingsloven til utslipp av
kommunalt avløpsvann - Rælingen kommune - Rælingen kommunes
ledningsnett med tilhørende pumpestasjoner og overløp
Rælingen kommune har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av
kommunalt avløpsvann for kommunens ledningsnett med tilhørende pumpestasjon og
overløp. Avløpsvann føres til Nedre Romerike Avløpsanlegg. For at saken skal bli
tilstrekkelig belyst før Statsforvalteren fatter vedtak i saken, ber vi berørte parter om å
uttale seg om søknaden.
Søknaden er tilgjengelig på Statsforvalteren i Oslo og Viken sine hjemmesider under
høringer.
Frist for å sende uttalelser til søknaden er 07.06.2022.
Statsforvalteren anmodet Rælingen kommune den 21.12.2020 om å søke ny tillatelse til drift av
avløpsnettet, med bakgrunn av at gjeldende tillatelse fra 10.11.2010 er utdatert, og det har vært
vesentlig endring av tilførsler av avløpsvann fra eierkommunene til Nedre Romerike Avløpsanlegg
(NRA). Vi har den 30.11.2021 mottatt søknad fra Rælingen kommune om tillatelse etter
forurensningsloven til drift av avløpsnett. Vi mottok tilleggsinformasjon til søknaden den 01.03.2022.
I samsvar med forurensningsforskriften § 36-7, sender vi søknaden på høring til de berørte offentlige
organer og myndigheter, organisasjoner som ivaretar allmenne interesser som vedtaket angår, samt
andre som kan bli særlig berørt. Dette for at saken skal bli tilstrekkelig belyst før Statsforvalteren
fatter vedtak i saken.

Sammendrag av søknaden

Rælingen kommune søker om tillatelse til drift av kommunen sitt ledningsnett med tilhørende
pumpestasjoner og overløp. Kommunen søker om en personekvivalent (pe)-tilførsel til NRA på
62 000 pe BOF5 i 2050. Rælingen kommune er en del av Oslo tettbebyggelse 02-016-Oslo.
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Hovedøkningen i antall pe fra 2019 til 2050 vil være knyttet til befolkningsveksten i kommunen.
Anslaget er basert på kommunens egne prognoser som er forankret i reguleringsplaner. Rælingen
kommune forventer en total befolkningsvekst på 45,5 % fra 2019 til 2050.
Kommunalt avløpsvann fra Lørenskog kommune leveres til NRA for behandling og rensing, med
utslipp til Nitelva. Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA IKS) er i dag i søknadsprosess om tillatelse
etter forurensingsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann fra NRA. Rammer NRA IKS søker om er
542 000 pe BOF5 i 2050, der NRA skal motta kommunalt avløpsvann fra eierkommunene Lørenskog,
Lillestrøm, Rælingen og Nittedal. NRA IKS sin søknad inkluderer de 62 000 pe BOF5 som Rælingen
kommune søker om.
Grensesnittet mellom Rælingen kommune og NRA går i innløpsrør til pumpestasjon PA-1 som
pumper inn til NRA, tilkoblingspunkt ved Strømsdalssjakta på tilløpsledning til PA-1 og
tilkoblingspunkt til ledning i tilløpstunnel ved Sorenskriverveien.
Rælingen kommune drifter i dag ca. 79 km avløpsnett, der 75 km er spillvannssystem og 4 km er
fellessystem. Kommunen oppgir i søknad at standarden på avløpsnettet er varierende. Kommunen
eier 14 pumpestasjoner, der 13 av dem driftes av NRA IKS ved at Rælingen kjøper driftstjeneste av
det interkommunale selskapet. Alle pumpestasjonene har nødoverløp. Kommunen har 17
regnvannsoverløp. Overløpene registreres med timeteller, og kommunen anslår vannmengder ut
ifra det. Vannmengden i regnvannsoverløp varierer mellom 35 323 – 118 925 m3 i årene 2016-2020,
der fosforutslipp er beregnet til mellom 52 – 150 kg fosfor/år. Vannmengden i nødoverløp varierer
mellom 87 – 3 813 m3 i årene 2016-2020, der fosforutslipp er beregnet til mellom 9,2 – 20,92 kg
fosfor/år. Utslipp fra lekkasjer på ledningsnettet er anslått til ca. 20 %. Hovedutslippene på det
kommunale ledningsnettet er knyttet til utlekking fra eldre rør. Fremmedvannsandelen er beregnet
til 45 %. Eldre stikkledninger, eldre kummer og eldre ledningsnett medfører betydelig innlekking av
fremmedvann i avløpsnettet.
Overløp fra pumpestasjoner og regnvannsoverløp går til 3 resipienter, der 2 av dem har moderat
økologisk tilstand (Nitelva Nedre, Svellet) og 1 har god økologisk tilstand (Øyeren Nord).
Rælingen kommune er med i vannområde Leira-Nitelva og Øyeren. Kommunen gjennomfører ingen
egne resipientovervåkinger utover det som gjennomføres av vannområdet.
Kommunen har i dag 40 husstander med spredt avløp etter forurensingsforskriften kapittel 12.
Kommunen har planer om å koble på 20 husstander til kommunalt ledningsnett innen 2050.
Rælingen kommune har mottatt klager på lukt og støy. Klagene på lukt gjelder stort sett for
Strømsdalssjakta, der lukten kommer fra avløpstunnelen som går til NRA. Kommunen har gjort tiltak
i samarbeid med NRA IKS i 2021. Støyklagene gjelder vifter fra luktrenseanlegg på Berge. Der er
bebyggelsen tett på pumpestasjonen.
Rælingen kommune har gjennomført en miljørisikovurdering i 2020 for avløpssystemet, og har
planer for gjennomføring av ulike tiltak på pumpestasjoner og regnvannsoverløp. Kommunen har
utarbeidet en vedlikeholdsplan for ledningsnett, og områdevis rehabilitering av ledningsnett.
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Forventninger til høringsuttalelsene

Statsforvalteren oppfordrer høringsinstansene til å komme med begrunnede synspunkter på om
tillatelse skal gis eller ikke, eventuelt med konkrete forslag til avbøtende tiltak og
vilkår. Dersom høringsinstansen er kjent med forhold som ikke er tilstrekkelig opplyst i
søknaden, ønsker vi informasjon om det.
Deler av høringsuttalelser kan bli sitert i vedtaket om tillatelse skal gis eller ikke. Dersom uttalelsene
er omfattende, er det en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.
Arealbruk reguleres gjennom plan- og bygningsloven der kommunen er forvaltningsmyndighet.
Uttalelser knyttet til kommunens/statens vedtatte arealdisponeringer (arealplan, reguleringsplan og
eventuell dispensasjon fra reguleringsplan) vektlegger vi derfor ikke i vår vurdering.
For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at alle har anledning til å gi høringsinnspill, uavhengig av
om man er oppført på høringslisten.

Høringsfrist

Eventuelle uttalelser til søknaden sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken innen 07.06.2022.
Uttalelser sendes skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til
Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med: Saksnummer:
2020/40344.
Søknaden er lagt ut på Statsforvalteren i Oslo og Viken sine hjemmesider. Gå inn på
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/horinger/.

Informasjon om videre saksgang

Etter at høringsinnspillene har kommet inn til Statsforvalteren, vil de bli forelagt søker til uttalelse,
før Statsforvalteren fatter vedtak om tillatelse blir gitt og eventuelt på hvilke vilkår.

Med hilsen
Hilde Sundt Skålevåg
seksjonssjef
Klima- og miljøvernavdelingen
Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Rælingen kommune v/Linda
Grimsgaard
COWI v/Ingrid Krogrud Andreassen

Anette Strømme
seniorrådgiver
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