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Bjørn Viken, Sørum
Line Bell, Nittedal
Henning Colbjørnsen, Rælingen

Sak Innhold
1
Velkommen og presentasjon
Viktig at vi får med Nittedal, Sørum, Lørenskog, Rælingen.
Alle må utnevne en vara som kan møte i tilfelle de ikke selv har
mulighet. Rapporter tilbake til prosjektleder hvem som vil være vara i de
forskjellige kommunene.
Inviter med NRA i gruppa.
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Informasjon om prosessen med rullering av tiltaksanalyse
Hva skal kommunnalteknisk gruppe bidra med
- Spredte avløp
- Avrenning fra tette flater
- Dynea er viktig å få med i samordna overvåkingsprogram pga.
direkte utslipp til Nitelva. Bruker Klif for å få disse med.
- Forurensing
Kostnadseffektivisering. Prissetting av vannmiljø.
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Dette punktet vil tas opp igjen under neste møte etter at
oppstartsseminaret hos Klif er gjennomført.
Informasjon fra fylkesmannen
Invitasjon til seminar om tiltaksanalyseoppstart 23. november 09.00 –
14.30 hos Klif.
Fristen for å komme med innspill til eksempler eller temaer dere vil
foreslå blir tatt opp samt foredragsholdere som kan være aktuelle var 1.

Ansvar/Frist

Kommunaltekni
sk gruppe /
31.10.12
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Ansvar/Frist
oktober.
Statens Vegvesen og NVE vil holde innlegg.
Invitere Stig Hvoslef fra Akershus Fylkeskommune til å snakke om
rollefordeling.
De forrige forvaltningsplanene var veldig dårlige på økonomi. Dette må
styrkes i denne runden ved rullering/utarbeidelse av tiltaksanalyser.
Vi må ta høyde for en tiltaksanalyse som er fremtidsrettet i forhold til hva
som kommer til å skje (blant annet klima og befolkningsvekst). Kan ikke
lage en tiltaksanalyse ut i fra dagens tilstand.
Kostnadseffektivitet er viktig. Skal jobbe ut tiltakspakkene etter
kostnadseffektivitet.
Vil ha et innlegg knyttet opp mot landbruk. Viktig å repetere
konklusjoner fra Bioforsk.
En endelig invitasjon med program vil komme fra Fylkesmannen.
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Informasjon fra kommunene
Nannestad
- Oppbemannet stab. Nå 4 stk.
- Nedleggelse av renseanlegg og overførsel til Gardermoen
- Fornying av avløpsnett
- Har sett på områder som kan knyttes til kommunalt nett. Har
områder som er ganske tett befolket hvor kommunen går inn og
bygger lokalt renseanlegg.
- De som faller utenfor får pålegg om oppgradering innen 2 år.
- Har laget ny forskrift for tilknytning(sgebyr) til kommunal kloakk
for at det ikke skal bli så dyrt for de som sitter med store hus.
Gjerdrum
- Felles renseanlegg med Fet og Sørum.
- Siste runden går i kommunestyret i oktober for å få ting på plass.
- Må overbevise politikerne om at det er den beste løsningen.
- Har vært problem å kommunisere de økonomiske
beregningsmodellene for fordeling. Dette har ført til noe motstand
blant politikere.
- Kjærstadsletta får nå kommunal kloakk.
- Trasé for ny ledning er ikke fastlagt pga. usikre masser i grunnen
der den ideelle traséen ligger.
- Snakk om å få en kommunal ledning fra Solheim-feltet med
pumpestasjon opp til Ask.
- Har snart grunnlaget klart for å begynne med pålegg til spredte
avløp. Regner med å sende ut pålegg om oppgradering av private
anlegg i januar. Rundt 500 er i såpass dårlig stand at de bør få
pålegg, men en del av disse får nå kommunalt nett. Det vil nok bli
omkring 300 som får pålegg.
Fet
- Er tungt inne i felles renseanlegg. Vil sette i gang arbeidet med
anlegget kort tid etter et eventuelt klarsignal fra politikere. Får
avklaring snart. Har opprettet ny stilling som består av Brita
Hellerud.

Simon /
10.11.12
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- Spredt avløp ligger hos byggesak per i dag, men skal etter hvert
over til kommunalteknikk. Er ikke sikker på status i dag, men tror
ikke det er så mange anlegg (kanskje 100-150).’
- Skal rullere hovedplan vann og avløp. Det er i gang.
- Er viktig å inkludere tiltaksanalysearbeidet i rulleringen av anlegg
(kommentar fra Simon). Viktig å få med vannforskriftarbeidet.
Ullensaker
- Har hovedplan avløp og vannmiljø for Ullensaker kommune 2010
- 2014
- Har kommet langt innenfor opprydning i avløp spredt.
- Har separat ledningsnett.
Skedsmo
- Har ny hovedplan for avløp for 2011 – 2014 som de
gjennomfører.
- Har fokus på Lillestrøm sentrum.
- Har fått ny utslippstillatelse. Har gjennomført miljørisikoanalyse
og handlingsplan for avløp basert på denne.
- Mye utskifting av vannledninger.
- Har prosjekter på avløpssektoren for omlag 55 millioner kroner
som skal gjennomføres neste år.
- Fornying av pumpestasjon PA6 Hvam i samarbeid med NRA.
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Ønsker for arbeidet i gruppen
- Alle kommunene i gruppen bør ha en minimumsstandard som
man forholder seg til.
- Prosjektgruppa leverer bestillinger til faggruppene på saker som
de ønsker utredet
- Kommunaltekniske tiltak, overløp, miljøgifter, avløp spredt,
industri, avrenning fra deponier og sigevann. Mer naturlig at
miljøgifter ligger under kommunalteknikk enn økologi, fordi mye
kommer via kommunalt avløpsnett.
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Valg av gruppeleder
Svein gjør jobben inntil videre. Det er imidlertid nødvendig at en tar på
seg å være representant for kommunalteknikk-gruppen i arbeidsgruppen
for tiltaksanalysene.
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Eventuelt
- Tidslinje
Det har kommet et ønske om at det lages en tidslinje med oversikt
over hva som er gjort og hva som skal gjøres i fremtiden.
Prosjektleder utarbeider dette. DN har laget noen gode
illustrasjoner som kan benyttes. Det vil være fornuftig å utsette
arbeidet med overvåkingsprogrammet til etter at klassifiseringen
er på plass.
-

Bedriftsbesøk
Det er foreslått at neste møte avholdes hos NRA. Møtet kan
startes med en presentasjon av NRA samt en omvisning i
anlegget. Dette vil også være en fin måte å inkludere NRA i
gruppen. Prosjektleder tar kontakt med NRA om dette.

Ansvar/Frist

Svein / 15.11.12

Svein / 15.10.12
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- ESA
Vannregionmyndigheten ønsker at det rapporteres til ESA hva
som er gjennomført i Leira frem til nå i henhold til målene i
tiltaksprogrammet for perioden 2010-2015. Det har vært mye
frustrasjon over det man har blitt bedt om rapportere om.
Prosjektleder har tatt opp dette med fylkeskommunen og har etter
beste evne forsøkt å inkludere tilbakemeldingene fra kommunene
samt fylle inn ved hjelp av data hentet fra tidligere tiltaksplaner
og årsrapporter fra vannområdet.
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Dato for nytt møte
12. desember
Svein R. Hetland (ref.)

Ansvar/Frist

Svein kaller inn

