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Konseptvalg for utvidelse av Nordre Follo Renseanlegg 

 
Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 14/03460-76 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og plan 14.04.2021 

Formannskapet 21.04.2021 

Kommunestyret             

 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Nordre Follo Renseanlegg gjennomfører en trinnvis utvidelse av dagens 

renseanlegg på Vinterbro (alternativ 3), for å sikre regionens behov for 

avløpsrensing frem mot 2080, i overensstemmelse med krav satt i 

utslippstillatelsen fra Statsforvalteren i Oslo og Viken. 

2. Selskapsavtalens pkt. 11.1 endres til: Selskapets låneramme settes til kr. 300 

millioner. Selskapet kan bare ta opp lån til kapitalformål eller til konvertering av 

gammel gjeld. 
 

Ås, 26.03.2021 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 

Kommunedirektør Kommunalsjef  
 Teknikk, samfunn og kultur  

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 

Hovedutvalg for teknikk og plan 
Formannskapet 

Kommunestyret 
 
 

 
Vedlegg: 

0 Anbefaling 17. des. 2020 
1 Rapport Fjellanlegg Rev V-02_20201127 
2 NFRA Overføringsanlegg til Bekkelaget ver-F_20201203 

3 NFRA Nytt anlegg på eksisterende tomt rev_V-03_20201127 
4 Fylkesmannens brev av 7. des. 2015 

5 Tilbud fra Oslo kommune des. 2019 
6 Notat Dimensjoneringsgrunnlag 05.02.2019 
7 Usikkerhetsanalyse Nordre Follo Renseanlegg 

8 NFR Styremøtereferat nr. 4-2020 
9 NFR Representantskap møteprotokoll 7. okt. 2020 

10 NFR Selskapsavtale 
11 NFR kapitalbehov 2021 - 2040 
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Saksbehandler sender vedtaket til: 
Nordre Follo Renseanlegg 
 

Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Spillvann fra store deler av Nordre Follo kommune og nordre del av Ås kommune 
føres i dag til Nordre Follo Renseanlegg IKS på Vinterbro. Her renses 

avløpsvannet i henhold til krav fra Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) i 
Oslo og Viken. Renseanlegget vil ikke kunne overholde rensekravene med den 

befolkningsutviklingen man ser for seg i denne regionen, og Statsforvalteren har 
derfor pålagt renseanlegget å utarbeide en fremdriftsplan som viser hvordan 

kapasitetsutfordringene skal løses. 
 
Det er gjennomført konseptvalgutredninger i flere faser der man til slutt har 

vurderte tre alternativer som følger:  
 

1. Nytt anlegg i fjell 
2. Overføring av avløpsvann til Bekkelaget renseanlegg 
3. Utvidelse av eksisterende ledningsanlegg 

 
Utarbeidede rapporter har vært gjenstand for uavhengig 3. parts evaluering av 

Sweco AS og Norconsult AS, og det er gjennomført usikkerhetsanalyser for de 
tre alternativene. Alternativene har en beregnet investeringskostnad på 
henholdsvis 785, 740 og 762 millioner kr. 

 
Det anbefales en løsning der man utvider eksisterende renseanlegg på Vinterbro 

for å kunne dekke fremtidige behov. Dette vurderes å være den beste løsningen 
utfra økonomiske så vel som miljømessige kriterier. En trinnvis utvidelse av 
dagens anlegg vil raskt kunne gi økt kapasitet og sørge for at utslippstillatelsen 

blir oppfylt selv ved en raskt økende befolkning i området. Utvidelsen vil kunne 
skje innenfor renseanleggets tomt uten vesentlige endringer i reguleringsplan og 

eller miljøskadelige inngrep. En trinnvis utbygging vil gi stor fleksibilitet med 
hensyn til endrede miljøkrav og utnyttelse av ny teknologi. Ved bygging av 
anlegg i fjell eller ved overføring til et fjellanlegg er man i større grad låst for 

fremtiden. 
 

Fakta i saken: 
Nordre Follo Renseanlegg IKS (heretter kalt «NFR») ble etablert i 1971 for å 
kunne ta imot avløpsvann fra kommunen Ås, Ski og Oppegård. Et par tiår senere 

kom det krav om nitrogenrensing. Dagens nitrogenrenseanlegg, som ble bygget i 
1997, er en flaskehals i renseprosessen og er allerede ved grensen for forventet 

levetid. Det er et påtrengende behov å få dette anlegget erstattet med et nytt 
anlegg med bedre kapasitet. 
 

I brev fra Fylkesmannen datert 7.12.2015 (se vedlegg 4) gis følgende pålegg: 

«Fylkesmannen i Oslo og Akershus pålegger Nordre Follo renseanlegg IKS 
med hjemmel i forurensningsloven §§ 51 og 7 å utarbeide en fremdriftsplan 

for de etterfølgende oppgaver: 
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 Det bør utredes en plan fra NFR IKS som viser prosess- og 
dimensjonering av behandlingsdelene i renseanlegget frem mot 2040 

og innfasing av tiltak i tid. 

 Det bør foretas en vurdering av om en skal endre utslippspunktet for 
NFR i dybde og sted i Bunnefjorden. 

 Det bør som et minimum skisseres når det skal foretas en utredning for 

en ny helhetlig løsning som skal sikre regionens fremtidige behov for 
avløpsrensing frem mot 2070 – 2080. Her fremgår også hva som er 
nødvendig tid for å implementere en helt ny løsning» 

I henhold til pålegget fra Fylkesmannen er det besluttet at dimensjonerende år 

skal være 2080. Det er i dag tilknyttet ca. 44 000 personer fra tidligere Ski 
kommune, sørlige deler av tidligere Oppegård kommune og nordlige deler av Ås 

kommune. Det er lagt til grunn at ca. 87 000 personer er tilknyttet i 2080, dvs. 
en økning i belastning på ca. 43 000 personer i forhold til dagens nivå. 

 
NFR mottar i dag kommunalt avløpsvann fra mesteparten av bebyggelsen som 
ligger innenfor Gjersjøens nedbørsfelt. Gjersjøen er drikkevannskilde for Nordre 

Follo kommune og Ås kommune, og den kommunale vannforsyningen er således 
avhengig av at spillvann fra boliger og næringsvirksomhet føres kontrollert til 

renseanlegget og behandles der i henhold til krav i utslippstillatelsen. Behandlet 
avløpsvann føres ut på dypt vann i Bunnefjorden og påvirker således 
vannkvaliteten i sjøen.  

 

Styret i NFR behandlet saken 11.06.20, sak 20-20 med følgende vedtak (vedlegg 
8): 

 
 
Representantskapet behandlet saken 07.10.20, sak R 20-10 med følgende 
vedtak (vedlegg 9): 

 
 
Vurdering: 

Allerede 22.5.2014 sendte Fylkesmannen i Oslo og Akershus et brev til NFR med 
krav om at «Det skal utarbeides en handlingsplan for kapasitetsutvidelse av 
Nordre Follo renseanlegg fram mot 2030-35 som tar høyde for forventet 

befolkningsvekst. I tillegg bør det skisseres noen aktuelle scenarier for utvikling 
av avløpsrensingen for regionen i et lenger tidsperspektiv». I tillegg til 

befolkningsvekst har brevet også fokus på den betydelige andelen fremmedvann 
som renseanlegget mottar fra eierkommunene. Fylkesmannen fulgte opp 

kravene med nytt brev 7.12.2015. 
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Både Ås og Nordre Follo kommune har stort fokus på reduksjon av fremmedvann 
som føres til renseanlegg via spillvannsnettet. Fremmedvann er drensvann, 

overvann og bekkevann, innlekking av grunnvann og drikkevann (fra 
vannlekkasjer). De senere år er det gjennomført mange anleggsprosjekter der 
utette vann- og avløpsledninger saneres, og det avdekkes og utbedres 

feilkoblinger som fører fremmedvann inn i spillvannsnettet og/eller gir 
forurensninger av bekker og vassdrag. Ved å fjerne fremmedvann økes 

rensekapasiteten til renseanleggene. 

I regi av Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord 
(heretter kalt «Fagrådet») leverte konsulentfirmaet COWI i 2018 en teknokratisk 

mulighetsstudie der man vurderte ulike løsninger for å bedre vannkvaliteten i 
indre Oslofjord. Man hadde fra før erfart at vannkvaliteten i fjorden utenfor 
Bekkelaget (Bekkelagsbassenget) bedret seg betydelig ved å føre 

utslippsledningen fra Bekkelaget renseanlegg ned på større dyp. Det er gjennom 
mange rapporter de siste årene fremhevet at man kan oppnå en tilsvarende 

effekt i Bunnefjorden ved å senke utslippsledningen fra NFR fra 50 meters dyp 
ned til 100 meters dyp eller dypere.  

Mulighetsstudiet fokuserte på å utrede muligheten for å bruke renset avløpsvann 
til å forbedre vannkvaliteten i Indre Oslofjord, og Bunnefjorden spesielt. Det ble 

vurdert 3 ulike hovedalternativer:  

1. Bygge et nytt og utvidet NFR omtrent der dagens anlegg er lokalisert. 
2. Bygge et nytt renseanlegg, Sentralrenseanlegg Øst, på Mastemyr på 

grensen mellom Oppegård og Oslo. NFR ville da bli lagt ned. 
3. Legge ned NFR og overføre avløpsvannet til Bekkelaget renseanlegg. 

For alle de tre hovedalternativene ble det vurdert som teknisk mulig å øke 

utslippsmengden i Bunnefjorden slik at man kan oppnå en forbedring i 
vannkvaliteten. Av de tre hovedalternativene ble alternativ 2, Sentralrenseanlegg 
Øst, vurdert som uaktuelt. Å lokalisere et nytt anlegg midt mellom de to 

eksisterende anleggene vil være fordyrende, og ville sannsynligvis også være det 
mest krevende alternativet rent administrativt, i forbindelse med reguleringer 

osv.  

Konseptvalgutredningen som behandles i dette saksfremlegget er en forlengelse 
av de to gjenstående alternativer for NFR som fremgikk av Fagrådets 

mulighetsstudie. «Teknokratisk mulighetsstudie Sentralrenseanlegg øst/utvidelse 
Nordre Follo Renseanlegg/utvidelse Bekkelaget Renseanlegg» er tilgjengelig på 
Fagrådets nettsider http://www.indre-oslofjord.no/rapporter-fagraadetsrapport/-

11-1. 

NFR har de senere årene hatt driftstekniske utfordringer på utslippsledningen 
som føres ut i Bunnefjorden ved Sjødalsstrand, og i forbindelse med 

utbedring/reparasjon er ledningen/utslippspunktet nå ført ned på 139 meters 
dyp. Det har vært prøvedrift på det nye utslippsarrangementet siden januar 
2021, og terrengarbeider sluttføres i løpet av våren. Totalkostnad for 

utbedringsarbeidet er anslått til å havne på ca. 20 millioner kr. 

 
Økonomiske konsekvenser: 

Det er utredet drifts- og kapitalkostnader for tre konsepter som beskrives 
nærmere nedenfor.  

http://www.indre-oslofjord.no/rapporter-fagraadetsrapport/-11-1
http://www.indre-oslofjord.no/rapporter-fagraadetsrapport/-11-1
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1. Nytt anlegg i fjell 
2. Overføring av avløpsvann til Bekkelaget renseanlegg 

3. Utvidelse av eksisterende anlegg 
 

Investeringskostnadene er nokså like for de alternative konseptene (740 – 785 

millioner kr), men når man summerer nåverdier over en periode på 60 år 
kommer alternativ 2 med overføring av avløpsvann til Bekkelaget dårligere ut 
enn de andre alternativene. 

For alternativ 1 og 2 er det forutsatt at disse anleggene tas i drift i 2028. Frem til 

da påløper kun "vanlige" driftskostnader på anlegget, anslått til ca. 20,4 millioner 
kr. pr år.  

For alternativ 3 forutsettes det at nytt nitrogenbygg og administrasjonsbygg tas i 

bruk i 2025 (fase 1), flotasjonstrinn tas i bruk i 2028 (fase 2), nytt sørbygg tas i 
bruk i 2035 (fase 3) og rehabilitering av eksisterende nitrogenbygg tas i bruk i 

2040 (fase 4). Vedlegg 11 viser investeringskostnadene år for år, og 
kapitalbehovet vil være som følger: 

 Fase 1, 2021 - 2025: 232 mill. NOK (P85) 
 Fase 2, 2027 - 2028:   63 mill. NOK (P85) 

 Fase 3, 2031 - 2026: 445 mill. NOK (P85) 
 Fase 4, 2038 - 2040:   96 mill. NOK (P85) 

 
Eierkommunene Ås og Nordre Follo må endre selskapsavtalen (se vedlegg 10) for 
å sikre selskapet nødvendig låneramme som følger av investeringene. I følge 

pkt. 6.1 i selskapsavtalen for Nordre Follo Renseanlegg IKS representerer Ås 
kommune 9 % av eierskapet og Nordre Follo for 91%. Videre sier 

selskapsavtalen følgende: 

 6.2 De enkelte kommuner hefter ubegrenset med sin eierandel av 
selskapets samlede forpliktelser.  

 6.3 Årlige netto driftskostnader fordeles på deltakerkommunene i forhold 
til innmålt (levert) vannmengde fra kommunene. 
 

Endringen i renseanleggets drifts- og kapitalkostnader vil gjenspeiles i de årlige 
kostnadene som finansieres over eierkommunenes budsjett, og som igjen 

påvirker de gebyrer som kommunenes abonnenter betaler for de kommunale 
avløpstjenestene etter selvkostprinsippet. 

 
Miljømessige konsekvenser: 
 
Ved å oppgradere og utvide kapasiteten for dagens NFR i samarbeid med Nordre 

Follo kommune, bidrar dette til å oppfylle følgende av FNs bærekraftsmål: 

  
 3 God helse og livskvalitet 
 6 Rent vann og gode sanitærforhold 
 9 Industri, innovasjon og infrastruktur 

 11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn 
 14 Liv under vann 

 17 Samarbeid for å nå målene 
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Tekniske løsninger - ulike alternativer: 
Det er gjennomført konseptvalgutredninger i flere faser der man til slutt har 

vurderte tre alternative konsepter som følger:  
 

1. Nytt anlegg i fjell (se vedlegg 1) 

2. Overføring av avløpsvann til Bekkelaget renseanlegg (se vedlegg 2) 
3. Utvidelse av eksisterende anlegg (se vedlegg 3) 

 

Konseptalternativ 1 (nytt anlegg i fjell) er i grove trekk likt med dagens NFR, 
med unntak av at forsedimenteringen er erstattet med en mindre plasskrevende 

filterløsning. Dessuten er det lagt inn en mulighet for å ta ut biologisk slam etter 
nitrogenfjerningsprosessen. 

Anlegget tenkes plassert i fjell vest for dagens anlegg med tilknytning til 
eksisterende avløptunell mot Sjødalstrand. Det mest aktuelle området er vest for 

Midtåsen med adkomstvei over Seiersten fra Gamle Mossevei ved Hjulet. 

 

Konseptalternativ 2 har flere alternative ledningstraseer som følger: 

 Pumpeledning i tunnel fra NFR til Mastemyr (ALT 5 i kartet nedenfor) 
 Pumpeledning i eksisterende utløpstunnel via Sjødalstrand (benevnt som 

«Sjøstrand» i noen av vedleggene) og Sandbukta til Mastemyr (ALT 6 i 
kartet nedenfor) 

 Pumpeledning i eksisterende utløpstunnel via Sjødalstrand (benevnt som 
«Sjøstrand» i noen av vedleggene) til Bekkelaget (ALT 7 i kartet nedenfor) 

Alle de alternative ledningstraseene medfører at avløpsvannet må pumpes i 

retning Bekkelaget renseanlegg. Det er også vurdert muligheten for en 
selvfallsløsning for å unngå bygging av pumpestasjon, men dette anbefales ikke 
fordi høydeforskjellen mellom eksisterende utløp fra NFR og eksisterende 

avløpstunnel ved Mastemyr er svært liten. 
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I vurderingene av de ulike traseene anbefales det å ikke legge ledningene i sjøen 
(ALT 6 og ALT 7). Dersom man skulle velge å overføre avløpsvannet til 

Bekkelaget renseanlegg anbefales det da å velge ALT 5 med følgende 
begrunnelse:  

 Sjøledningene blir liggende på 100 – 150 m dyp over lange strekninger i et 

sjøområde med betydelige friluftsinteresser og sjøbruksinteresser.  
 Sjøledningene får høydebrekk som krever betydelige driftstiltak for å 

unngå luftansamling i toppunkt og sedimentering av partikler/innvendig 
begroing. Driftstiltakene er betydelig mindre i ALT 5. 

 Sjøledningene krysser eksisterende kabler og ledninger. 

 Dersom en av pumpeledningene skulle havarere – på grunn av 
nødankring, undersjøisk ras eller annen ytre påvirkning – vil det kunne ta 

mer enn 6 måneder å reparere ledningen. I denne perioden vil da 
overløpsvann kunne renne ut i Bunnefjorden ved nedbør. Dersom begge 
pumpeledningene skulle havarere – på grunn av nødankring, undersjøisk 

ras eller annen ytre påvirkning – vil alt avløpsvann fra 
medlemskommunene renne urenset ut i Bunnefjorden i 

reparasjonsperioden. 
 Selv om sannsynligheten for havari er liten, er konsekvensene så store at 

sjøledning ikke anbefales. 

 Tunnelalternativet – ALT 5 – kan også ved behov utnyttes til annen 
infrastruktur. 

 Fjelltunnelen har adkomst for utbedring av skade på overføringsledningen. 

 

Konseptalternativ 3 (utvidelse av eksisterende anlegg) baserer seg på å bygge et 
nytt renseanlegg innenfor Nordre Follo renseanlegg sin eksisterende tomt på 

Vinterbro.  
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De forskjellige prosessavsnittene ved dagens anlegg har varierende kapasitet og 
noen deler av anlegget vil kunne møte befolkningsutviklingen helt frem mot 2040 

mens andre deler av anlegget allerede nærmer seg maksimal kapasitet. 
Utvidelsesalternativet innebærer en trinnvis utbygging der de forskjellige 
delprosessene skiftes ut etter behov. Eksempelvis bør bygging av nytt 

nitrogenrenseanlegg iverksettes snarest ettersom tilstanden på anlegget er dårlig 
og fordi kapasiteten er maksimalt utnyttet ved dagens belastning. 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Det er gjennomført en grundig prosess hvor ulike konsepter og konsekvenser for 

økonomi, driftssikkerhet og miljøeffekter er vurdert.  

Overføring til Bekkelaget vil gi et stort hovedrenseanlegg på hver side av indre 
Oslofjord (Bekkelaget og VEAS), og er det alternativet med lavest 

investeringskostnad. Alternativet har imidlertid en høyere driftskostnad basert på 
tilbakemeldinger fra Oslo kommune vedrørende pris på kjøp av 

behandlingskapasitet. Dermed er nåverdiberegning av dette alternativet 
betydelig dyrere enn de andre. Det er også en usikkerhet i Oslo kommunes 
prising over tid som følge av uavklart adm. og risikopåslag. 

Konseptalternativ 3 «Utvidelse av eksisterende ledningsanlegg» utgjør et 

fleksibelt alternativ hvor investeringene i de ulike delkomponentene kan spres 
utover i tid. Restverdien av eksisterende komponentene utnyttes på best mulig 

måte, hvilket er gunstig i et både økonomisk og miljømessig perspektiv. 
Alternativet har den laveste nåverdiberegningen. 

Søndre Follo Renseanlegg har tilsvarende plan for utvidelse og er godt i gang 

med optimalisering i eksisterende rensetrinn, med gode resultater. Det vil være 
mulig å dele erfaringer og metodikk renseanleggene imellom. 

Det er behov for å øke selskapets låneramme for å sikre finansiering av 
nødvendige tiltak. Ved alternativ 3 kan lånerammen utvides trinnvis i tråd med 

anbefalt faseinndeling. Dette sikrer eierkommunene en god kontroll over 
utviklingen fremover. 

Saksfremlegget er utarbeidet i samarbeid med Nordre Follo kommune og det 

fremmes en tilsvarende innstilling fra kommunedirektøren i Nordre Follo. 

For endring av selskapsavtalen forutsettes likelydende vedtak i Ås kommune og 
Nordre Follo kommune.  

 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 


