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Svar på brev om Oslofjorden
Jeg viser til deres brev av 26. september 2022. Jeg er glad for å høre at dere i Asker
kommune har vedtatt en plan med høye ambisjoner og planlegger for investering i nye
renseanlegg med nitrogenfjerning. Dette er sentralt for å bedre den alvorlige tilstanden i
Oslofjorden og jeg håper at flere kommuner følger deres eksempel.
Jeg har forståelse for at de store investeringene som er nødvendige fremover er en
utfordring for mange kommuner og for innbyggere som vil oppleve økte gebyrer. Samtidig

)

mener jeg det er viktig å holde fast ved prinsippene om selvkost og at forurenser skal betale.
Avløpsrensing er en helt nødvendig tjeneste for våre daglige gjøremål og jeg mener det er
rimelig at de som bruker denne tjenesten også må betale for den. I tillegg er Oslofjordområdet er attraktivt tilflyttingsområde, slik at det er mange mennesker å dele kostnadene
på.
Det trengs et krafttak for å redde Oslofjorden og regjeringen vil støtte opp om det viktige
arbeidet som kommunene må gjøre for å redusere utslippene av kommunalt avløp til fjorden.
Derfor har vi i forslag til statsbudsjettet for 2023 foreslått å bevilge 12,5 millioner kroner for å
styrke innsatsen på avløpsområdet. Om lag halvparten av midlene er foreslått til tilskudd til
kommunenes og de interkommunale selskapenes prosjektering og planlegging av
nitrogenfjerning ved sine avløpsrenseanlegg. Vi vil også se nærmere på om denne
ordningen, eller andre virkemidler, kan bidra til at flere kommuner samarbeider om
renseløsninger. Interkommunalt samarbeid kan redusere kostnader og avhjelpe knappheten
på kompetanse og ressurser i markedet. Det er også sentralt at strengere rensekrav kommer
raskt på plass. Derfor har vi foreslått å styrke arbeidet med å revidere utslippstillatelser og
sørge for at kommunene får god veiledning og oppfølging rundt dette. Gjennom denne
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