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Statsforvalterens tilbakemelding vedrørende behov for avklaringer rundt 
utslippstillatelsen 

Statsforvalteren i Oslo og Viken viser til brev fra Hurdal kommune datert 22.12.2020, samt møte med 
Hurdal kommune, kommunens formannskap og Mattilsynet den 26.01.2021. 
 
Hurdal kommune ba om skriftlig tilbakemelding fra Statsforvalteren i Oslo og Viken vedrørende 
uklarheter rundt spørsmål om sjøledning i Hurdalssjøen for overføring av avløpsvann, samt særskilt 
beskyttelse av Hurdalssjøen som drikkevannskilde. 
 
Statsforvalteren har tidligere vært og er fortsatt klare på at å legge en sjøledning for spillvann i en 
drikkevannskilde utgjør en stor risiko. Det er derfor blitt omtalt i tillatelse etter forurensingsloven til 
Hurdal kommune for utslipp av kommunalt avløpsvann datert 20.05.2019. Vannforskriften setter 
strenge krav til å beskytte drikkevannskilder og det gjør også drikkevannsforskriften. Nasjonale 
føringer for arbeid med oppdatering av de regionale vannforvaltningsplanene fra Klima- og 
miljødepartementet, datert 19.03.2019, har beskrevet forholdet til drikkevann i kapittel 8. 
 
Statsforvalteren presiserer at det er Hurdal kommune som er ansvarlig for å komme fram til den 
beste løsningen for å håndtere avløp i kommunen. Vi anbefaler at alternativene konsekvensutredes 
og at hensyn til ulike lovverk, konsekvenser for ytre miljø, brukerinteresser, drift og vedlikehold av 
installasjoner, forurensningsfare og risiko for drikkevannskilden, mulighet for å koble på flere 
abonnenter etc belyses. 
Vi anbefaler at alternativene utredes i en planprosess med høringer til blant annet Statsforvalteren, 
Mattilsynet og Ullensaker kommune som vannverkseier. 
 
Hurdal kommune må påse at dagens renseanlegg vedlikeholdes og driftes godt etter regelverket 
fram til ny rensing/ løsning er på plass. I tillatelsen har kommunen fått frist til 01.01.2024 til å 
oppfylle sekundærrensekravet ved Hurdal renseanlegg. Kommunen har spurt om mulighet for utsatt 
frist hvis det er nødvendig. Statsforvalteren har mulighet til å maksimalt gi en 7 års frist på å innføre 
sekundærrensing, og denne fristen startet å løpe i 2019. Hvis dette er aktuelt, så må kommunen 
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søke Statsforvalteren. Vi har signalisert at vi i forbindelse med en eventuell søknad om utsatt frist 
kommer til å knytte tvangsmulkt til fristene i handlingsplan, for å sikre at framdrift etterleves. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Hilde Sundt Skålevåg 
seksjonssjef 

  
 
Anette Strømme 
seniorrådgiver 

Klima- og miljøvernavdelingen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
Mattilsynet ved/Arne S. 
Brørs 

   

 
 


