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Pålegg om utarbeidelse av fremdriftsplan for nytt renseanlegg for Søndre
Follo renseanlegg.
Fylkesmannen anser det som viktig at det nå kommer på plass et nytt Søndre Follo
renseanlegg slik at belastningen ikke overskrider kapasiteten på anlegget. Søndre Follo
renseanlegg IKS pålegges derfor å sende en framdriftsplan for ferdigstillelse av nytt
renseanlegg.
Frist for innsending av fremdriftsplan settes til 01.06.2015.
Bakgrunn:
Det er for tiden betydelig økning i folketallet i Follo regionen og prognoser tilsier kraftig vekst
fremover. Dette belaster ledningsnett og renseanlegg med stadig større mengder avløpsvann.
Endringer i klima har allerede ført til hyppigere og sterkere nedbørepisoder som også utfordrer
avløpssystemene. Dersom ikke utbedringer av avløpsnett og renseanlegg holder tritt med
utviklingen vil dette føre til dårligere vannkvalitet i bekker og vassdrag samtidig som risikoen for
luktulemper til nærmiljøet øker hvis anlegg periodevis overbelastes.
Fylkesmannens vurdering:
Fylkesmannen har i avløpsrevisjon med Søndre Follo renseanlegg IKS (SFR) i 2013 varslet at
kapasitetsrammen tidvis er overskredet i forhold til utslippstillatelsen for Søndre Follo
renseanlegg fra 21.11 2011, og at kapasiteten må utvides for å sikre at regionens behov for
avløpsrensing ivaretas. Det ble den gangen nevnt fra styret at det allerede var satt i gang
planlegging av nytt renseanlegg med eierkommunene. Vi forutsetter at detaljplanlegging og
beslutninger nå har kommet så langt at en ikke kommer på etterskudd med hensyn på
belastninger og rensekapasitet, og at ferdigstillelse av nytt renseanlegg er på når avløpene fra de
store utbyggingsområdene IKEA i Vestby og Campus Ås blir tilført renseanlegget.
Dagens situasjon ved renseanlegget er heller ikke tilfredsstillende med hensyn på lukt. Det må
vurderes om SFR har behandlingskapasitet til å ta i mot eksternt slam fra Nesodden og Frogn i en
situasjon hvor belastningen på anlegget er stor og de negative konsekvenser for nærmiljøet ikke
synes å være tilstrekkelig løst. For stor slambelastningen tilført anlegget kan være en potensiell
luktkilde. Fylkesmannen har ved flere anledninger de siste årene pålagt SFR krav om å
gjennomføre tiltak slik at lukt fra anlegget ikke sjenerer naboene. Fortsatt får vi meldinger om at
luktproblemene ikke synes å være tilstrekkelig løst og at det råder bekymring i nærområdene for
luktulemper fra anlegget nå som sommeren nærmere seg med økt uteaktivitet. SFR må prioritere

å finne løsninger for dette på det eksisterende anlegg, og at en straks knytter til seg ekstern
kompetanse for å finne tiltak som forebygger og hindrer luktulemper. Dersom det er tvil om at
det er luktulemper hos nærmeste bebyggelse vil vi kreve at SFR dokumenterer at luktnivået
ligger under fastsatte grenseverdier hos de som påklager lukt. Luktbelastningene skal da måles
og beregnes av kompetent firma for de mest ekstreme luktforholdene, som trolig vil være om
sommeren.
Konklusjon
Vi vurderer år 2019 som spesielt kritisk med hensyn på belastninger og kapasitet på SFR som
følge av vesentlige økninger i avløpsmengdene dette året fra eierkommunene Ås og Vestby. En
ferdigstillelse av nytt renseanlegg innen 2019 anses som realistisk etter flere års planlegging.
Pålegg:
Fylkesmannen pålegger Søndre Follo renseanlegg IKS å utarbeide en framdriftsplan som viser
ferdigstillelse av nytt renseanlegg innen 2019. Pålegget er hjemlet i forurensningsloven § 51.
Frist for innsending av fremdriftsplan settes til 0106.2015 og som viser gjennomføringen i tid på
detaljprosjektering, bygging, ferdigstillelse og driftsoppstart.
Fylkesmannen har ikke varslet pålegget, da vi anser at SFR er gjort kjent med at pålegget ville bli
gitt på bakgrunn av tidligere kommunikasjon med virksomheten, jf. forvaltningsloven § 16 tredje
ledd bokstav c.
Klageadgang:
Vedtaket om framdriftsplan kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker fra mottatt brev.
Klagen bør begrunnes og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen sendes
via Fylkesmannen.
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