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Høringsuttalelse til Vestby kommunes temaplan avløp 2019 – 2043.

Det vises til kunngjøring i Moss avis torsdag 20.desember om høring av «Temaplan avløp 2019 – 2043
for Vestby Kommune» med frist 10.januar 2019.
Søndre Follo renseanlegg er fornøyd med at Vestby kommune lager en slik plan med et langt
perspektiv. Mål, strategier og tiltak i planen vil bl.a. bidra til at kapasiteten ved Søndre Follo
renseanlegg (SFR) vil øke både i antall Pe og i tid. Dette samsvarer med de mål, strategier og tiltak som
SFR har for drift og utvikling av anlegget.
Temaplanen har med en liten beskrivelse av de to renseanleggene Vestby kommune er eier av.
Grunnen er at kommunen ikke står som ene-eier. Vi mener at planen med fordel kan vise hvilke
utfordringer renseanleggene har, og hvordan de har tenkt å møte dem. SFR har som beskrevet over
egne planer for dette, men vi mener det bør ses i sammenheng med avløpssituasjonen i kommunen.
Det vil gi et helhetlig bilde hvordan avløp skal håndteres framover med tanke på bl.a. befolkningsvekst
og klimaendringer.
Elementer vi mener bør nevnes i planen er:
• Beskrivelse av utfordringer og muligheter anlegget har:
SFR har ikke hatt kapasitet for den tilveksten som er forventet i eierkommunene Vestby og Ås.
Anlegget trenger også en generell oppgradering fordi det tekniske utstyret er utgått på dato, er i dårlig
stand, eller har manglende kapasiteter. Anlegget har også hatt en del problemer med lukt. I 2018
vedtok styret og representantskapet ved SFR å oppgradere eksisterende anlegg. Det vil gi økt kapasitet
fram mot 2050. Kommunestyrene i eierkommunene vedtok samtidig å øke SFRs låneramme for å
kunne gjennomføre oppgraderingen. Det er nå vedtatt en offensiv økonomiplan med handlingsplan
2019 – 2022. Planlagte tiltak er ihht. Fylkesmannens krav. Handlingsplanen innebærer i grove trekk å
bygge inn dagens bassengområde som et luktreduserende tiltak, utvide kapasiteter ved å optimalisere
dagens bassengområde, strømpekjøre deler av hovedrør samt bygge på 1 stk sedimenteringsbasseng.
oppgradering av Krombekken pumpestasjon med nye tørroppstilte pumper er også lagt inn som tiltak.
Oppgraderingen vil øke dagens kapasitet og oppetid på pumpestasjonen. Mange av tiltakene i Vestby
kommunes avløpsplan vil støtte opp under og gi økt effekt av tiltakene på anlegget.
Parallelt arbeides det med å få regulert dagens område, Hauerveien 175 til formål renseanlegg slik at
en ny og utvidet utslippstillatelse kan gis av Fylkesmannen. Arbeidet med reguleringsplanen er i
sluttfasen, og den er planlagt lagt frem til behandling første kvartal i år. SFR jobber også med flere
spennende innovative prosjekter om bl.a. energiproduksjon. Dette kan komme innbyggerne i
kommunene til gode på sikt.
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• SFRs anlegg i Vestby:
SFRs har ansvar for fire pumpestasjoner i Vestby kommune. Dette omfatter hovedrør med kummer for
avløp fra Ås kommune via Tveter pumpestasjon Vestby nord, gjennom Vestby sentrum, under
jernbane og E6, og videre over Pepperstad skog med selvfall til SFR. Her renses avløpsvannet før det
slippes via Emmerstad ca 500 meter ut i Oslofjorden på 35 meters dyp.
• Dialog og samarbeid
Vestby kommune er under utvikling, og mye av denne utviklingen vil påvirke drift og utvikling ved SFR.
Befolkningsutviklingen vil utfordre kapasiteten ved anlegge. Ny bro over jernbanen i Vestby sentrum
med oppstart 2020 vil antakelig kreve at hovedrøret til SFR må legges om. Det er viktig at det er en
nær dialog mellom kommunen og SFR om slik utvikling og slike prosjekter. Det gjelder spesielt i de
områder som berører SFRs nedslagsfelt og/eller områder for SFR interesser og ansvarsområder.
En viktig arena for slik dialog er møtene hvert kvartal med ledere fra teknisk etat i Ås og Vestby. Her
utveksles det informasjon på tvers av kommunegrenser og ansvarsforhold for SFR, Ås og Vestby
kommuner. Dette er svært nyttig for oss.
Administrasjonen ved Søndre Follo renseanlegg opplever å ha et godt samarbeid med Vestby
kommune. Dette er bra for begge parter og for kommunenes innbyggere. Temaplan for avløp er et
viktig verktøy i den sammenheng.

Vedlegg: Vedtatt strategiplan for SFR.

Mvh
Geir Simensen
Daglig leder SFR.
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