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Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven for avløp fra 
tettbebyggelse tilknyttet Lahell renseanlegg 

Asker kommune har søkt om ny tillatelse etter forurensningsloven for avløp fra 
tettbebyggelse tilknyttet Lahell renseanlegg. Før Fylkesmannen fatter vedtak i saken ber vi 
berørte parter om eventuell uttalelse til søknaden. Informasjon om søknaden sendes med 
dette på høring til aktuelle høringsinstanser for at saken skal bli tilstrekkelig belyst før 
Fylkesmannen fatter vedtak i saken. 
 
Søknaden er tilgjengelig på Fylkesmannen i Oslo og Viken sine hjemmesider under høringer. 
 
Frist for å sende uttalelser til søknaden er 11. september 2020.  
 
Fylkesmannen i Oslo og Viken mottok den 29. november 2019 søknad fra Viva IKS (før kommune 
sammenslåing) om ny tillatelse etter forurensningsloven, for avløp tilknyttet Lahell renseanlegg i 
Asker kommune. Etter gjennomført møte mellom Fylkesmannen og Asker kommune i april 2020, 
mottok vi ny og oppdatert søknad 22. juni 2020. Den oppdaterte søknaden ligger til grunn for vår 
vurdering av saken. 
 
I samsvar med forurensningsforskriften § 36-7, sender vi søknaden på høring til berørte offentlige 
organer og myndigheter, organisasjoner som ivaretar allmenne interesser som vedtaket angår, samt 
andre som kan bli særlig berørt. Dette for at saken skal bli tilstrekkelig belyst før Fylkesmannen 
fatter vedtak i saken. 
 
Sammendrag av søknaden 
Asker kommune søker om ny tillatelse for Lahell avløpsanlegg som skal 
erstatte dagens tillatelse gitt av Fylkesmannen i Buskerud i 2001. Søknaden omfatter avløp fra 
tettbebyggelse tilknyttet Lahell renseanlegg med tilhørende avløpsnett. 
 
Bakgrunnen for at det søkes om ny tillatelse er at gjeldende tillatelse er utdatert og ikke er i samsvar 
med dagens faktiske belastning, eller de krav som gjelder for avløp etter forurensningsforskriften 
kapittel 14. Det er tidligere konkludert med at ombygging eller utvidelse av dagens Lahell 
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renseanlegg ikke er aktuelt. For å tilfredsstille dagens og framtidens rensekrav og framtidig 
kapasitetsbehov, skal det etableres en ny løsning for avløp fra tettbebyggelsen tilknyttet Lahell 
renseanlegg. Ny avløpsløsning er ikke endelig bestemt, men består av tre alternativer. Disse skal 
utredes parallelt slik at politisk forankring og beslutning på løsning kan skje i løpet av høsten 2021. 
Den nye løsningen skal uansett være bygget innen utgangen av 2026 og satt i drift etter en 
innkjøring- og prøvedriftsperiode, innen utgangen av 2027. Søknaden som nå er til behandling hos 
Fylkesmannen for avløp fra tettbebyggelse tilknyttet Lahell renseanlegg, skal gjelde fram til ny 
avløpsløsning er etablert og satt i drift. 
 
For dagens anlegg og ny søknad, søkes det om tilknytning av inntil 6500 PE (personekvivalenter), 
beregnet etter NS 9426: Bestemmelse av personekvivalenter, PE til bruk i utslippstillatelse for avløpsvann.  
 
Dagens anlegg vil ikke kunne tilfredsstille forurensningsforskriftens sekundærrensekrav (rensing av 
organisk stoff) fullt ut. Det søkes derfor om dispensasjon fra sekundærrensekravet, og et midlertidig 
rensekrav for BOF5 på 60 % fram til ny avløpsløsning er satt i drift. Lahell renseanlegg har indre 
Drammensfjorden som resipient for utslipp.   
 
For nærmere beskrivelse av tiltaket henvises det til Asker kommune sin søknad av 22. juni 2020. 
Søknaden er publisert på Fylkesmannen i Oslo og Viken side hjemmesider. Se link under høringsfrist. 
 
 
Søkervirksomhet 
 

Eier og forvalter av anlegget Asker kommune v/ Vann og vannmiljø 
Fusdalbråten 4, 1384 Asker 
Epost: postmottak@asker.kommune.no 
Tlf: 66 70 60 00 
Kontaktperson: Per Øystein Funderud - Avdelingsleder 
Plan og investering i virksomheten Vann og vannmiljø 
Org. nummer (92012529) 

Anleggets 
plassering 

Bjønndalsveien 2, 3442 Hyggen 
Gnr. 80 Bnr. 104 
Anleggets plassering (UTM sone 33, Euref 89):  
N 6630165 Ø 236904 
Anleggets utslippspunkt 1 (UTM 32, Euref 89):  
N 59°43.271 Ø 10°18.598 z -36,5 m. 
Anleggets utslippspunkt 2 (UTM 32, Euref 89):  
N 59°43.265 Ø 10°18.807 z -4,4 m 

Anleggstype Primærfellingsanlegg med mekanisk og kjemisk rensing 

NACE-kode (Næringskode) 37.000 Oppsamling og behandling av avløpsvann 

 
Forventninger til høringsuttalelsene 
Fylkesmannen oppfordrer høringsinstansene til å komme med begrunnede synspunkter på om 
tillatelse skal gis eller ikke, eventuelt med konkrete forslag til avbøtende tiltak og 
vilkår. Dersom høringsinstansen er kjent med forhold som ikke er tilstrekkelig opplyst i 
søknaden, ønsker vi informasjon om det. 
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Deler av høringsuttalelser kan bli sitert i vedtaket om tillatelse skal gis eller ikke. Dersom uttalelsene 
er omfattende, er det en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.  
 
Arealbruk reguleres gjennom plan- og bygningsloven der kommunen er forvaltningsmyndighet. 
Uttalelser knyttet til kommunens/statens vedtatte arealdisponeringer (arealplan, reguleringsplan og 
eventuell dispensasjon fra reguleringsplan) vektlegger vi derfor ikke i vår vurdering. 
 
Høringsfrist 
Eventuelle uttalelser til søknaden sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken innen 11.09.2020. 
Uttalelser sendes skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller per post til Fylkesmannen i 
Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med saksnummer: 2019/10458. 
 
Søknaden er lagt ut på Fylkesmannen i Oslo og Viken sine hjemmesider. Gå inn på 
https://www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/horinger/.  
 
Informasjon om videre saksgang  
Etter at høringsinnspillene har kommet inn til Fylkesmannen, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før 
Fylkesmannen fatter vedtak om tillatelse blir gitt og eventuelt på hvilke vilkår.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Hilde Sundt Skålevåg 
seksjonssjef 

  
 
Nora Charlotte H. Stamsø 
rådgiver 

Klima- og miljøvernavdelingen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
Mottakerliste: 
Anne Berit Engan Grimsrudveien 6 3442 Hyggen 
Arne Skullerud Øiestad Grimsrudveien 8 3442 Hyggen 
BYGGMESTER CIASTON Brøholtstranda 8 3442 HYGGEN 
ASKER KOMMUNE Katrineåsveien 20 3440 RØYKEN 
Kystverket Postboks 1502 6025 ÅLESUND 
OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD Vaterlandsveien 23 3470 SLEMMESTAD 
Mirjam Synøve Christensen Brøholtstranda 4 3442 HYGGEN 
Faisal Rashid Ali Grimsrudveien 8 3442 HYGGEN 
Monika Sikorska Grimsrudveien 10 3442 HYGGEN 
Eugeniusz Jan Dzieweczynski 63-200 Jarocin, Ul. Okrezna 30, Polen, 

Utvandret 
  

VESTFJORDEN AVLØPSSELSKAP 
(VEAS) 

Bjerkåsholmen 125 3470 SLEMMESTAD 

ASKER ELVEFORUM c/o Unn Orstein Biterudveien 23A 1383 ASKER 
Vannområde Indre Oslofjord vest    
KRZANOWSKI BYGG Brøholtstranda 8 3442 HYGGEN 
BJØNNDALSLIA VEL Bjønndalslia 4 3442 HYGGEN 

https://www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/horinger/
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Bjørn Leif Grorud Grimsrudveien 6 3442 HYGGEN 
Morten Finborud Grimsrudveien 10 3442 HYGGEN 
Drammen kommune Postboks 7500 3008 DRAMMEN 
TECHNIQ KOSMIDER Brøholtstranda 8 3442 HYGGEN 
Inger Johanne Wickmann Brøholtstranda 14 3442 Hyggen 
Lier kommune Postboks 205 3401 LIER 
Øvre Eiker kommune Postboks 76 3301 HOKKSUND 
NATURVERNFORBUNDET I 
BUSKERUD 

Åssideveien 3322 FISKUM 

Anni Torp Nielsen Brøholtstranda 10 3442 Hyggen 
LINDORFF AS AVD HYGGEN Postboks 283 Skøyen 0213 OSLO 
Torild Meen Grimsrudveien 8 3442 Hyggen 


