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Notat – status VA juni 2020
I desember 2019 gjennomførte Fylkesmannen i Vestland tilsyn med avløpshåndtering. I
tilbakemeldingen 12. mars 2020 fremgår det at kommunen har to alvorlige avvik:

1. Internkontrollen til Askøy kommune er mangelfull for ytre miljø.
2. Askøy kommune oppfyller ikke rensekravet i forurensningsforskriften og flere krav gitt i
utslippstillatelsen.
I brev fra miljødirektoratet 05.05.2020 til fylkesmenn ber Miljødirektoratet om at praksis med å
gi utsatt frist for primærrensning må strammes inn. I media har Fylkesmannen også
understreket betydningen av fremdrift på håndtering av avløp og antyder at ytterligere
dispensasjoner på ulovlige utslipp kan bli vanskelig.
På denne bakgrunn og som følge av to somre med vannkriser, har rådmannen intensivert
arbeidet på VA for å fremskynde pågående prosesser. Dette er ment å understreke at Askøy
prioriterer miljøvennlig avløpshåndtering og sikker vannforsyning. Det vil komme egne politiske
saker om dette utover høsten 2020 og våren 2021. Behandling av hovedplaner for vann og avløp
er i henhold til fremdriftsplanen og vil bli lagt frem for politisk behandling våren 2021.
1. Renseanlegg på Søre Askøy
I konseptvalgutredningen for vann og avløp i Askøy Kommune, (PS 51/18, vedtatt 31.05.2018)
fremgår det at det skal bygges desentraliserte avløpsrenseanlegg. I påfølgende sak om
Fremdriftsplan for søknad om endret utslippstillatelse (PS 97/19, vedtatt 27.06.2019) er
Skarholmen valgt som anleggsområde for ett av fire dagrenseanlegg for søre Askøy. Denne
eiendommen besittes av Vestland fylkeskommune (Vlfk), som har kjøpt eiendommen til
bussoppstillingsplass. For å sannsynliggjøre at nåværende fremdriftsplan for etablering av
Postadresse:
Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø
E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

Besøksadresse:
Energigården,
Florvågvegen 6
www.askoy.kommune.no

Telefon:
56 15 80 00

Bank:
6515.06.05509

Telefaks:

Org.nr:
964 338 442

renseanlegg søre Askøy i 2023 er realistisk, har rådmannen tatt initiativ til at Askøy kommune
kjøper denne eiendommen fra Vestland fylkeskommune. I samtaler med fylkesrådmann og
eiendomssjef er det enighet om at Askøy kommune får overta denne eiendommen og at Askøy
kommune finner en ny bussoppstillingsplass. Rådmannen har startet dette arbeidet. Inntil det
foreligger slik ny bussoppstillingsplass vil Vlfk disponere Haugland.
Rådmannen utarbeider nå forslag til intensjonsavtale med Vlfk som legger til grunn slik
overføring av eiendom og tar sikte på å signere denne før sommeren. Eiendommen er på 14 mål.
2. Sekundærrensing
Det har vært en del av vurderingen i Konseptvalgutredningen for vann og avløp, at renseanlegg
på søre Askøy først og fremst skal tilfredsstille kravet til primærrensing. Brevet fra
Miljødirektoratet indikerer imidlertid at teknologien til primærrensing ikke vil være tilstrekkelig
til å dekke fremtidige miljøkrav. På denne bakgrunn ser rådmannen for seg at sekundærrensing
blir mer sannsynlig. I ny søknad om utslippstillatelse, vil det derfor bli søkt om
sekundærrensing. Dette blir derfor utredet og tatt med i politisk sak.
Askøy har, sammen med de andre omegnskommunene, utfordringer knyttet til håndtering av
slam fra sekundærrenseanlegg. På denne bakgrunn vil rådmannen vurdere muligheten for å
etablere et biogassanlegg ved siden av nytt sekundærrenseanlegg i Skarholmen.
3. Samarbeid med Bergen kommune
Bergen kommune har behov for avløpshåndtering og sekundærrensing i Bergen vest. Det har
vært ført samtaler med dem om at et felles renseanlegg kan løse felles utfordringer. Helt konkret
vil dette da gjelde renseanlegget på Skarholmen. Askøy kommunes behov er å dimensjonere
anlegget for 20.000 pe (=innbyggere (ca.). Bergen vil ta med dette som et alternativ i en
Konseptvalgutredning. Anlegget må i så fall dimensjoneres for 30.000 pe. Dette får vi uansett
ikke avklart med Bergen før om tidligst ett år. I utslippstillatelsen vil vi derfor søke om Askøy
kommunes behov, men ta med at det pågår en utredning med Bergen. Dersom Bergen og Askøy
bli enige om en felles løsning, vil det i så fall bli søkt om dette spesielt.
Det pågår også en utredning om et vannsamarbeid med delvis vannforsyning fra Bergen.
4. Driftssamarbeid med Bergen Vann
Ordfører og rådmann har ført samtaler med politisk og administrativ ledelse i Bergen kommune
om samarbeid rundt drift av vann og avløp. På bakgrunn av en positiv intensjon i disse møtene,
jobber rådmannen med en intensjonsavtale med Bergen Vann om et driftssamarbeid. Bergen
Vann har allerede en avtale med Bjørnefjord kommune. Dette driftssamarbeidet vil vare ut 2020
for å gjøre erfaringsutvekslinger, iverksette tiltak og utarbeide en modell for et mulig langsiktig
samarbeid. Arbeidet er i gang og vil danne grunnlaget for politisk sak om fremtidig organisering.
Det har vært et godt samarbeid med Bergen Vann, særlig i tilknytning til beredskap. Rådmannen
tar sikte på å avtalefeste dette også. I første omgang i en avgrenset periode, noe som vil danne
grunnlag for erfaringer og vurderinger av videre samarbeider.
En del av denne diskusjonen er også om det er mulig å få til et større interkommunalt samarbeid
i regionen. Dette er en lengre prosess og betinger først og fremst interessen til andre kommuner.
5. Hovedplan avløp
Hovedplan avløp, vil bl.a inneholde de detaljene som danner grunnlaget for ny utslippstillatelse,
med fremdrift på alle detaljene. Dette arbeidet pågår kontinuerlig og er en prioritert oppgave.
I forbindelse med årlig rapportering til Fylkesmannen, meldte vi i mars 2020 at hovedplanen vil
bli ferdigstilt administrativt ved utgangen av 2020, og at den deretter skal behandles politisk.
Arbeidet går etter denne fremdriftsplanen.
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