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Hurdal kommune - behov for avklaringer om utslippstillatelse 
 
Hurdal kommune er i en prosess for å beslutte framtidig helhetlig løsning for vann- og avløp. 
Kommunen gjennomførte en mulighetsstudie i 2019, og har gjennom 2020 holdt på med et 
forprosjekt der det utredes en løsning i egenregi kontra en løsning i samarbeid med Eidsvoll 
kommune. 
 
Kommunen har også tidligere i denne prosessen vært i kontakt med hhv fylkesmannen i Oslo og 
Viken (FMOV) og Mattilsynet med spørsmål om temaet avløpsledninger i Hurdalssjøen. Det kan 
spesielt vises til et møte i startfasen av forprosjektet, den 24.2.2020 med referat (vår ref 2020/119-2) 
og med tilsvar fra respektive myndighet.  
Forprosjektet er i sin avsluttende fase, og skal legges fram for politisk behandling i 2021. Saken skal 

sendes ut 10. februar 2021. Kommunestyret skal beslutte om framtidig løsning skal være i egenregi 

eller i samarbeid. Det er stort politisk engasjement i saken, og beslutningen er krevende. Saken er 

kompleks, men beslutningen som skal tas vil være førende for et tidsperspektiv på 50-100 år slik at 

det er viktig at det tas «rett» beslutning. Saken må da være så godt belyst som mulig. Beslutningen vil 

uansett medføre vesentlige investeringskostnader og dertil stor gebyrøkning for abonnenten.     

En tilbakevendende spørsmålstilling som reises fra politisk hold, er rundt det å legge avløpsledninger 

i Hurdalssjøen. Med henvisning til regelverk, utslippstillatelse, faglitteratur og tolkning av dette, samt 

tidligere kontakter med FMOA og Mattilsyn er det fra prosjektet opplyst at avløpsledninger ikke vil bli 

tillatt lagt i Hurdalssjøen. Dette er begrunnet med at Hurdalssjøen fra desember 2018 ble 

drikkevannskilde og henvisning til kommunens utslippstillatelse om konsekvens av dette. Videre har 

det fra prosjektet med referanse til informasjonsbrev fra FMOV av 18.12.19, angitt at framtidig 

utslippskrav må påregnes vil bli skjerpet. Til tross for dette, har administrasjonen fått i oppdrag å 

rette en henvendelse til hhv FMOV og Mattilsyn, og be om en skriftlig tilbakemelding på ulike 

momenter som synes uklare, slik at politikerne kan ta forklaringene med inn i beslutningsprosessen.   

Hovedmoment fra politikerne er en oppfatning om at 

 Det blir gitt tillatelser til å legge avløpsledninger i drikkevannskilder til andre kommuner og 

vannverk.  

http://www.hurdal.kommune.no/


 

Side 2 av 2 

 En framtidig løsning der det legges avløpsledninger i Hurdalssjøen vil være billigere enn å 

legge ledninger på land. Her må det opplyses at Hurdalssjøen splitter store deler av Hurdal 

kommune, og at kommunen har bebyggelse på begge sider som skal betjenes med VA.  

 

Med bakgrunn i dette, bes det om skriftlige tilbakemeldinger på følgende spørsmål /uklarheter: 

I vedtak om utslippstillatelse for avløpssektoren i Hurdal kommune fra FMVO 20.05.19, heter det på 

side 3/6: «Fylkesmannen har i tidligere tilbakemeldinger til kommunen vært tydelig på at det ikke 

skal benyttes sjøledning i Hurdalssjøen for overføring av avløpsvann hvis ekstern løsning velges, da 

Hurdalssjøen er en drikkevannskilde som skal ha særskilt beskyttelse». 

1. «….ikke skal benyttes sjøledning i Hurdalssjøen for overføring av avløpsvann hvis ekstern 

løsning velges, …».  

I en egenregiløsning må det etableres renseanlegg som overholder sekundærrensekrav. Det 

er videre behov for å tilknytte flere abonnenter, både fra eksisterende bebyggelse og for 

ønsket utbygging. Overføringsledning av avløp i Hurdalssjøen til eget renseanlegg kan være 

relevant. 

 

2. «…..da Hurdalssjøen er en drikkevannskilde som skal ha særskilt beskyttelse.» 

Dette oppleves uklart og dermed vanskelig å gi en god forklaring på. Hva eller hvem er det 

som legger restriksjoner, og hva er «særlig beskyttelse»? Motargument kan være at det er 

avløpsledninger i andre drikkevannskilder, for eksempel er Mjøsa drikkevannskilde. Er det 

ikke bare å legge en ledning som har mange sikkerhetsforanstaltninger, det gis jo tillatelse 

andre steder?    

 

3. På teoretisk prinsipielt grunnlag: dersom kommunen søker en utslippstillatelse som omfatter 

en avløpsledning lagt i Hurdalssjøen, der ledningen er sikret for eksempel med ekstra kappe 

og brudd / trykkfallsvarsling i driftsovervåkingssystemet osv. Vil en utslippstillatelse bli gitt? 

   

 På grunn av tidsfrister for saken som skal behandles i 2021 må vi be om skriftlige tilbakemeldinger 

oss i hende senest 8. februar 2021.  Det vil bli satt pris på om at kopi av svaret sendes på e-post til: 

Maria.langnes@hurdal.kommune.no 
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