
  

Ullensaker kommune  

Anette Åkerstrøm, VARV 

 



Planen peker ut retninger for prioriteringer og strategier. 

Kommunen har et stort iltaksbehov for å møte kortsiktige 

og langsiktige behov 

De største drivkreftene er: 

 Stor vekst 

 Klimaendringer 

 Strengere rensekrav 

 Forfall av ledningsnett 

 

Hovedplan for avløp og vannmiljø 2015-2025 er 

kommunens styringsdokument for avløpshåndteringen 

 

 

 



Hovedmål for avløpshåndteringen: 

 Innbyggerne skal ha tilgang på rene og innbydende 

vassdrag og innsjøer, med biologisk mangfold og 

som er velegnet for rekreasjon. 

 Avløpssystemene skal utvikles med tanke på planlagt 

utbygging og forventede klimaendringer 

 Overordnede målsetninger:  

 Godt vannmiljø  

 God tjenesteyting 

 Effektiv avløpshåndtering 

 

 

 

Hovedplan for avløp og vannmiljø 2015-2025 er 

kommunens styringsdokument for avløpshåndteringen 

 

 

 



Forurensingsregnskap 

 

Totalt investeringsbehov på 827 

millioner i perioden 2015-2025 

 

Gardermoen renseanlegg har fått 

Norges strengeste utslippstillatelse 

(98% P) 

 

Tiltaksanalyse for vassdragene i 

Ullensaker- med hovedvekt på 

mindre avløpsanlegg 2004. 

Handlingsplan for oppgradering av 

private avløpsanlegg med 

miljøindeks 4 og 5, 2005. 

 

Kommunen begynte med å sende ut 

pålegg om oppgradering 2008. 

 



Tiltak rundt Hersjøen 

Gjenstår noe utbygging av 

spillvannsnettet rundt 

Hersjøen: Elstad området 

 

Noen private avløpsanlegg 

som trenges oppgradert eller 

som skal tilknyttes 

kommunalt nett.  

 

 



• 3 kjente episoder av fiskedød i Risa, 2007, 2015, 2016 

• Prøver av gjeller 2007 antydet metallutfelling på gjellene. 

• Stor fiskedød i 2015. Samarbeid med Risa utvalget, Eidsvoll 

kommune, Huvo og Akershus fylkeskommune for å finne årsaken. 

• Risa utvalget har samlet inn vannprøver og fisk.  

 

 

Fiskedød i Risa 



Vannprøver fra 9 steder 2015 

viste noe forhøyede 

jernverdier 

 
Resultatene viser ikke spår etter annen 

forurensing 



Fiskedøden skyldes metallutfelling 

(fremst av jern) på gjellene til fisken 

  • Risa må tilføres metallrikt, surt og/eller anoksisk vann.  

• Fe2+ -> Fe3+ som felles ut på gjellene.  

• Elfiske i Risa 2016 viser at bestanden er betydelig svekket 

etter de siste episodene. 

 



• Elfiske i Risa 2016 viser at bestanden er betydelig svekket etter de siste 

episodene. 

• Begge hendelsene med fiskedød skjedde på vårparten etter snøsmelting og 

mye nedbør, og som sannsynligvis har gitt unormalt høy gjennomstrømning og 

utskifting av grunnvann med høyt jerninnhold i akviferen.   

• I kontakt med NGU (Norges geologiske undersøkelse). Kan bli valgt ut som 

typelokalitet for grunnvann for  å følge opp vanndirektivet- økosystemet er 

grunnvannspåvirket.   

• Ønsker videre samarbeid med NMBU i form av masteroppgave.  

• Mål: Kartlegge fysiske og kjemiske forholdene i vanntilførselene i Risas øvre 

deler for å finne årsakssammenhengene som ligger bak fiskedød-episodene, 

samt avklare hvorvidt dette må ansees for å være naturlige episoder eller 

forårsaket av menneskelige inngrep. 

 

 

Videre oppfølging 


