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Lokal forskrift i Lokal forskrift i 
Nesodden kommuneNesodden kommune



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.

•• Problemer med forurensning av private  Problemer med forurensning av private  
drikkevannskilder (borebrdrikkevannskilder (borebrøønner).nner).



Bakgrunn for lokal forskriftBakgrunn for lokal forskrift

•• Forurensningsforskriften ikke streng nok i Forurensningsforskriften ikke streng nok i 
forhold til utfordringene pforhold til utfordringene påå Nesodden.Nesodden.

•• Beskytte overflatevann, grunnvann og Beskytte overflatevann, grunnvann og 
drikkevannsbrdrikkevannsbrøønner nner �� behov for behov for 
tilleggskrav.tilleggskrav.

•• Lokal utslippsforskrift er lettere Lokal utslippsforskrift er lettere åå forholde forholde 
seg til for saksbehandlere, publikum og for seg til for saksbehandlere, publikum og for 
aktaktøører i srer i søøknadsprosessen.knadsprosessen.

•• Samsvar med Hovedplan Samsvar med Hovedplan 



Oppbygging med tilleggskravOppbygging med tilleggskrav

•• Krav til planleggingKrav til planlegging::
–– Der utslippet ikke kan fDer utslippet ikke kan føøres direkte til sjres direkte til sjøø, skal , skal 
vurdering av renselvurdering av renseløøsning utfsning utføøres av nres av nøøytral ytral 
fagkyndig.fagkyndig.

–– Eget sEget søøknadsskjemaknadsskjema

•• UtslippskravUtslippskrav::
–– Utslippskonsentrasjoner som tilsvarer Utslippskonsentrasjoner som tilsvarer 
renseeffekt prenseeffekt påå > 90 %> 90 %

–– TKB: < 1 000 stk./100 mlTKB: < 1 000 stk./100 ml



•• Godkjente renselGodkjente renseløøsninger:sninger: ::

–– Nesodden er inndelt i avlNesodden er inndelt i avløøpssoner, med ulike pssoner, med ulike 
forbehold for tillatelse. forbehold for tillatelse. 

–– Utslipp ikke kan fUtslipp ikke kan føøres direkte til sjres direkte til sjøø ��

tilleggskrav til renseltilleggskrav til renseløøsning (kildeseparering, sning (kildeseparering, 
etterpolering, infiltrasjon).  etterpolering, infiltrasjon).  

•• GodkjenteGodkjente utslippslutslippsløøsningersninger

•• Tilsyn:Tilsyn: hvert 5. hvert 5. åår.r.



Positive erfaringerPositive erfaringer

•• Lettere saksbehandlingLettere saksbehandling

•• Lettere Lettere åå forholde seg til for ansvarlig forholde seg til for ansvarlig 
ssøøker og andre aktker og andre aktøører involvert i rer involvert i 
utslippssutslippssøøknader.knader.

•• Forutsigbart for innbyggerne Forutsigbart for innbyggerne 
(tiltakshaverne)(tiltakshaverne)


