
PURA PURA –– Tema BunnefjordenTema Bunnefjorden
26.05.0926.05.09

Tiltak i Nesodden kommuneTiltak i Nesodden kommune
ppåå VAVA--omrområådetdet



FosfortilfFosfortilføørsler til Bunnefjorden rsler til Bunnefjorden 
Kilder til tilfKilder til tilføørsler av rsler av biotilgjengeligbiotilgjengelig fosforfosfor

-- fosfor som er direkte tilgjengelig for planter og algerfosfor som er direkte tilgjengelig for planter og alger



Kart som viser 
hovedvassdragets 
grenser



SSæærtrekk ved Nesodden kommunertrekk ved Nesodden kommune

•• DDåårlig vannkvalitet i bekker og tjern.rlig vannkvalitet i bekker og tjern.

•• Oppsprukken berggrunn med lite Oppsprukken berggrunn med lite 
lløøsmassedekke smassedekke �� ssåårbart grunnvann.rbart grunnvann.

•• Separate vannSeparate vann-- og avlog avløøpslpsløøsninger i sninger i 
tettbygde omrtettbygde områåder.der.

•• Begrensede lBegrensede løøsmasser smasser �� hhøøye kostnader ye kostnader 
ved utbygging av tradisjonelle VAved utbygging av tradisjonelle VA--
ledninger.ledninger.



DAGENS SITUASJONDAGENS SITUASJON



Renseanlegg mot 
øst:

• Kirkevika

• Buhrestua

Tettbebyggelse med 
separate løsninger:

• Blylaget

• Bomansvik

• Kirkevika

• Solbergskogen

• Ursvik



Status Status –– separate VAseparate VA--anlegganlegg

•• Ca 2000 eiendommer har separate vannCa 2000 eiendommer har separate vann--
og avlog avløøpsanlegg.psanlegg.

•• 40 % av anleggene er registrert og 40 % av anleggene er registrert og 
tilstandsvurdert.tilstandsvurdert.

•• 22 % av pr22 % av prøøvetatte brvetatte brøønner har nner har 
tilfredsstillende vannkvalitet.tilfredsstillende vannkvalitet.

•• 84 % av avl84 % av avløøpsanleggene mpsanleggene måå sanneres sanneres 
eller oppgraderes.eller oppgraderes.



HOVEDPLAN FOR HOVEDPLAN FOR 
DRIKKEVANN OG VANNMILJDRIKKEVANN OG VANNMILJØØ

Planer for å løse vann- og 
avløpssituasjonen på Nesodden

Høringsfrist: 14.08.09



MMåål for hovedplanenl for hovedplanen

•• Sikre rent drikkevann til innbyggerneSikre rent drikkevann til innbyggerne
•• OppnOppnåå vedtatte miljvedtatte miljøømmååll

–– EUs vanndirektiv (PURA)EUs vanndirektiv (PURA)
–– MiljMiljøømmåål i kommunens l i kommunens ””Hovedplan for Hovedplan for 
vannmiljvannmiljø”ø”. . 

•• Legge vekt pLegge vekt påå bbæærekraftige lrekraftige løøsningersninger
–– I kommuneplanens visjon er bI kommuneplanens visjon er bæærekraftig rekraftig 
sentralt.sentralt.



Hva skal vi gjHva skal vi gjøøre for re for åå nnåå mmåålene?lene?

•• Sikre rent drikkevann til innbyggerneSikre rent drikkevann til innbyggerne
–– Utbygging og tilknytning offentlig nettUtbygging og tilknytning offentlig nett

–– Opprydding i separate lOpprydding i separate løøsningersninger

•• MiljMiljøømmååll
–– Full opprydding i avlFull opprydding i avløøpsforholdenepsforholdene

•• BBæærekraftige lrekraftige løøsningersninger
–– KretslKretsløøpsbaserte lpsbaserte løøsningersninger

–– FelleslFellesløøsningersninger



Renseanlegg Renseanlegg 
ogog

rehabilitering av ledningsnettrehabilitering av ledningsnett



RenseanleggRenseanlegg

•• BuhrestuaBuhrestua
–– 5 5 åårs kapasitet rs kapasitet 

–– OverfOverføøring til Bekkelaget/VEASring til Bekkelaget/VEAS

•• Kirkevika (tilfredsstiller ikke nye krav)Kirkevika (tilfredsstiller ikke nye krav)
–– Bygge nytt renseanleggBygge nytt renseanlegg

–– OverfOverføøring til ring til BuhrestuaBuhrestua



Store deler av 
østsidens 
ledningsnett er 
ferdig rehabilitert

Noe gjenstår på
Oksval og Kirkeåsen

Målsetting: 
rehabiliteringsarbeid 
klart innen 2011.

Rehabilitering



Spredt vann og avlSpredt vann og avløøpp



Blylaget Blylaget –– status status 

•• PPååvist tarmbakterier i 31 % av brvist tarmbakterier i 31 % av brøønnene.nnene.

•• 78 % av avl78 % av avløøpsanleggene mpsanleggene måå
oppgraderes.oppgraderes.

•• Blylaget skal ikke fortettes i sBlylaget skal ikke fortettes i sæærlig grad, rlig grad, 
separate VAseparate VA--lløøsninger kan derfor sninger kan derfor 
opprettholdes etter oppgradering.opprettholdes etter oppgradering.



Blylaget Blylaget -- lløøsningersninger

��Blylaget vestBlylaget vest: separate : separate 
avlavløøpsanlegg med psanlegg med 
diffust utslipp til diffust utslipp til 
grunnen.grunnen.

��Blylaget nord og Blylaget nord og øøstst: : 
separate avlseparate avløøpsanlegg psanlegg 
tilknyttet felles tilknyttet felles 
utslippsledning.utslippsledning.

Oppgradering av private Oppgradering av private 
brbrøønner.nner.



BomansvikBomansvik

•• PPååvist tarmbakterier vist tarmbakterier 
i 40 % av bri 40 % av brøønnene.nnene.

•• 79 % av 79 % av avlavløøpsps--
anleggeneanleggene mmåå
oppgraderes. oppgraderes. 

•• Fortetting og nye Fortetting og nye 
boligomrboligområåder.der.

•• Kommunal Kommunal 
utslipsledning.utslipsledning.



Bomansvik Bomansvik –– lløøsninger sninger 

•• BoligomrBoligområåder tilknyttes der tilknyttes 
VAVA--ledningsnett (gult), ledningsnett (gult), 
overfoverføøres via sjres via sjøøledning ledning 
til Kirkevika renseanlegg. til Kirkevika renseanlegg. 

•• Drikkevann via Drikkevann via sjsjøø--
ledningledning fra Fjordvangen fra Fjordvangen 
(Kj(Kjæærnes i rnes i ÅÅs).s).

•• Eiendommer i LNFEiendommer i LNF--
omrområådet kan benytte det kan benytte 
oppgraderte lokale oppgraderte lokale 
lløøsninger.sninger.



GrGrøøstad skog stad skog -- lløøsningersninger

•• Hyttebebyggelse som skal utvikles til boligomrHyttebebyggelse som skal utvikles til boligområåde.de.

•• OmrOmråådet har ikke kapasitet til det har ikke kapasitet til åå opprettholde lokale opprettholde lokale 
VAVA--lløøsninger ved fortetting sninger ved fortetting �� forurensning av forurensning av 
grunnvannet.grunnvannet.

•• Asplan Viak anbefaler at avlAsplan Viak anbefaler at avløøpet bpet bøør ledes ut av r ledes ut av 
omrområådet. det. 

Kommunen vurderer det som mest 
kostnadseffektivt å avkloakkere området via 
sjøledning til Bomansvik og Kirkevika.



Kirkevika Kirkevika –– status status 

•• PPååvist tarmbakterier i 42 % av brvist tarmbakterier i 42 % av brøønnene.nnene.

•• 53 % av avl53 % av avløøpsanleggene mpsanleggene måå
oppgraderes.oppgraderes.



Kirkevika Kirkevika –– lløøsninger sninger 

1.1. LLøøses i dialog med ses i dialog med 
innbyggerne (separate innbyggerne (separate 
lløøsninger/tilknytning).sninger/tilknytning).

2.2. Framtidig fortetting Framtidig fortetting 
�� ttilknyttes ilknyttes 
kommunalt VAkommunalt VA--
ledningsnett.ledningsnett.

3.3. Mindre grad av Mindre grad av 
fortetting fortetting �� separate separate 
VAVA--lløøsninger.sninger.



Solbergskogen Solbergskogen 

•• PPååvist tarmbakterier i 20 % av vist tarmbakterier i 20 % av 
brbrøønnene.nnene.

•• 96 % av avl96 % av avløøpsanleggene mpsanleggene måå
oppgraderes.oppgraderes.

•• Avsatt til fritidsbebyggelse. Avsatt til fritidsbebyggelse. 

•• I omrI områåder med mange boliger der med mange boliger 
og vanskelige og vanskelige infiltrasjonsinfiltrasjons--
forholdforhold bbøør avlr avløøpet ledes ut av pet ledes ut av 
bebyggelsen.bebyggelsen.

•• ØØvrige deler av Solbergskogen vrige deler av Solbergskogen 
kan benytte kildeseparerende kan benytte kildeseparerende 
lløøsninger.sninger.



Ursvik Ursvik –– status status 

•• BrBrøønnernner �� 8 % p8 % pååvist tarmbakterier.vist tarmbakterier.

�� 82 % jern og mangan over   82 % jern og mangan over   
grenseverdi.grenseverdi.

•• 84 % av avl84 % av avløøpsanleggene mpsanleggene måå oppgraderes.oppgraderes.

•• Ursvik har kapasitet til lokalt utslipp av renset Ursvik har kapasitet til lokalt utslipp av renset 
avlavløøpsvann ved dagens bosettingsmpsvann ved dagens bosettingsmøønster.nster.

•• Avsatt til utvikling av boligomrAvsatt til utvikling av boligområåde. Ved regulering er de. Ved regulering er 
det behov for tilknytning til kommunalt VAdet behov for tilknytning til kommunalt VA--
ledningsnett.ledningsnett.



Ursvik Ursvik –– lløøsningersninger

��OmrOmrååde nord for Kde nord for Kååres vei res vei 
og Granliveien bog Granliveien bøør r 
tilknyttes kommunalt VAtilknyttes kommunalt VA--
ledningsnett.ledningsnett.

��Midlertidig opprydning i Midlertidig opprydning i 
resten av framtidig resten av framtidig 
reguleringsomrreguleringsområåde.de.

��LNFLNF--omrområåde kan de kan 
opprettholde separate opprettholde separate 
VAVA--lløøsninger etter sninger etter 
oppgradering.oppgradering.



STRATEGISKE TILTAKSTRATEGISKE TILTAK
•• Utslippstillatelser til hytterUtslippstillatelser til hytter

–– Ikke kobles opp mot ulovlig beboelseIkke kobles opp mot ulovlig beboelse

•• Utbygging av VA i uregulerte omrUtbygging av VA i uregulerte områåderder
–– Styre utbygging etter arealplan Styre utbygging etter arealplan –– ikke ikke VAVA--planplan!!

•• Detaljplaner for separate lDetaljplaner for separate løøsningersninger

•• Bygging av separate anleggBygging av separate anlegg
–– Stille krav til kompetanse og nStille krav til kompetanse og nøøytralitetytralitet
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