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328/336 m.fl. Breivika hytteforening - Vedtak om oppheving av 
utslippstillatelse 

Asker kommune opphever utslippstillatelse for Breivika Hytteforening med 
hjemmel i forurensningsloven § 18 første ledd nr. 1. Tillatelsen ble gitt av 
daværende Hurum kommune 12.08.2019. 
 
Med bakgrunn i nye opplysninger opphever Asker kommune «Tillatelse etter 
forurensningsloven for Breivika hytteforening til midlertidig utslipp av privat 
avløpsvann fra slamavskiller i Breivika». Tillatelsen er vedlagt. 
 
Begrunnelse 
I tillatelsen beskrives Ytre Oslofjord som en sterk resipient som skal tåle 
påkjenningen i den perioden utslippet vil pågå. Avløpsnettet skal ende opp i en 
slamavskiller og videre ut til vannforekomsten 0101021000-1-C-Breiangen-vest. 
 
I uttalelse fra Statsforvalteren i Oslo og Viken datert 30.11.2021 vises det til en klar 
negativ utvikling av vannkvaliteten i området og at det er bekymring knyttet til nyere 
målinger som viser lave oksygenverdier i bunnvannet i Breiangen. Uttalelsen er 
vedlagt. At avløpsnettet ender i en slamavskiller vil i praksis innebære ingen rensing 
av avløpsvannet og utslippet vil ytterligere kunne bidra til en negativ utvikling av 
vannkvaliteten i området. 
 
I Regjeringens Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv 
gjort gjeldende fra 24.08.2021 vises det til krav om at alle avløpsanlegg skal oppfylle 
forurensningsforskriftens rensekrav slik at miljømålene kan nås innen 2027, og 
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senest innen 2033. Det prosjekterte anlegget i Breivika oppfyller ikke rensekravene 
og vil dermed være i strid med de nasjonale føringene. Tillatelsen ble gitt under 
forutsetning av at utslippet er midlertidig fram til tilknytning til kommunal 
avløpsledning innen en periode på 10 år. Asker kommune skal utrede muligheten for 
å føre kommunal avløpsledning fram til Breivika, men har foreløpig ingen konkrete 
planer for når dette vil skje. Utslippet vil dermed kunne bli mer omfattende enn det 
som ble antatt når tillatelsen ble gitt. 
 
Asker kommune vurderer at kostnadene som påføres forurenser knyttet til 
opphevelse av tillatelsen ikke er urimelige da tiltaket ikke er igangsatt. Ulemper 
knyttet til opphevelsen er blant annet at forurenser ikke kan gjennomføre prosjektet 
som planlagt, inkludert en vesentlig oppgradering av sanitærforholdene til hyttene. 
Fordelene av å oppheve tillatelsen er beskrevet over og omhandler forholdene rundt 
resipienten, Breiangen i Ytre Oslofjord. Kommunen vurderer totalt sett at fordelene er 
større enn ulempene. 
 
Asker kommune mener, med bakgrunn i disse opplysningene, at skaden ved 
forurensningen blir vesentlig større enn ventet da tillatelsen ble gitt og opphever 
tillatelsen. 
 
Hjemmel for vedtak om opphevelse er forurensningsloven § 18 første ledd nr. 1: 
 

«Forurensningsmyndigheten kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelse etter 
loven her eller etter forskrift i medhold av loven, eller sette nye vilkår, og om 
nødvendig kalle tillatelsen tilbake dersom det viser seg at skaden eller 
ulempen ved forurensningen blir vesentlig større eller annerledes enn ventet 
da tillatelse ble gitt» 

 
Klagerett 
Dette vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Oslo og Viken etter reglene i 
forvaltningsloven § 28. Klagefristen er 3 uker etter mottakelsen av dette vedtaket, jfr. 
forvaltningsloven § 29. 
 
En eventuell klage skal sendes til Vann og vannmiljø på post@asker.kommune.no 
og være undertegnet. Klagen skal videre nevne hvilket vedtak det klages over, og 
skal nevne den endring som ønskes. Klagen bør være begrunnet, jfr. 
forvaltningsloven § 32. 
 
Rett til å se dokumentene i saken 
Etter forvaltningsloven §§ 18 og 19 har dere rett til å se alle dokumentene i saken. 
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Har dere spørsmål? 
Hvis dere har spørsmål til saken, kan dere ta kontakt med vår saksbehandler på tlf. 
66 90 94 50 eller e-post: sebastian.aas.wik@asker.kommune.no.  
 
 
Med hilsen 
Erik Alexander Nielsen  Sebastian Aas Wik 
Fagleder  Ingeniør 
Forvaltning og service  Forvaltning og service 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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