
 

 

 

Referat fra møtet i kommunalteknisk gruppe i Vannområde Leira – 

Nitelva 14.02.14 

Til stede: Terje Martinsen, Lørenskog 
Bjørn Viken, Sørum 
Asude Sørensen, Sørum 
Eirik Rismyhr, NRV/NRA (vara) 
Odd I. Opheimsbakken, Skedsmo 

Nina Værøy, Ullensaker 
Simon Haraldsen, FMOA 
Linda Grimsgaard, Rælingen 
Liv Beate Stormyhr, Nittedal 
Alejandra Magali Barcia (trainee) Nittedal 
Solveig Fagerli, Nannestad 
Kari-Anne Steffensen Gorset, Lunner 
Morten Nårstad, Fet 
Sigrid Louise Bjørnstad, Skedsmo (fungerende prosjektleder) (referent) 
 

Forfall:  Monica Gudim, Gjerdrum 

  Terje Wold, Oslo 
  Ola Rosing Eide, Statens vegvesen 
  Ingar Tranum, NRA/NRV 

Saksliste 

Sak  Innhold Ansvar / Frist 

01/14 Velkommen og orientering om arbeidet i vannområdet 
Tone Aasberg har sagt opp sin stilling som prosjektleder. Prosess for nyansettelse 
har så vidt startet. Sigrid Louise fortsetter som prosjektleder til ny prosjektleder er 
på plass. 
Ingen merknader til forslag til dagsorden. 

 
 
 
 

02/14 Referat fra forrige møte den 09.10.13 
Ingen merknader til referatet 
I ettertid har jeg oppdaget at det var et møte den 24.10.13 også. Det får vi ta opp 
på neste møte. 

 
 

03/14 Årsmelding 2013, aktivitetsplan og budsjett 2014 
Årsmeldingen 2013 og aktivitetsplan og budsjett 2014 var sendt ut på forhånd. 
Ingen merknader til årsmeldingen 2013.  
Ønske om et prosjekt for å avklare effekt av feiing av veiene på utslippene av 
miljøgifter i overvann. Bør finne ut om Norsk Vann og/eller Vegvesenet har gjort 
noe. Det ble etterlyst kunnskap om effekten av rensedammer. 

 
 
 
 
 
Prosjektleder 

04/14 Forslag til nytt overvåkingsprogram 
Forslag til nytt overvåkingsprogram for vannområdet ble sendt inn til 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 30.10.13. Det følger stort sett gjeldende 
overvåkingsprogram. I tillegg er det foreslått en del problemkartlegginger for å 
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avklare vannkvaliteten i vannforekomster hvor det tidligere ikke er gjort 
vannkvalitetsmålinger, samt vurderinger av minstevannsføring. Det er foreslått at 
noen stasjoner blir basisstasjoner. Det oppsummerer også pågående kalking og 
overvåking i forbindelse med dette. 
Fylkesmannen ferdigstiller nå overvåkingsprogrammet, bl.a. med koordinater og 
fullstendige kart, før det skal oversendes til vannregionmyndigheten. 
Rambøl Norge har ansvaret for årets overvåking, som følger «gammelt» program. 
Utkast til rapport fra overvåkingen i 2013 vil foreligge 15.03.14 
Det foregår kommunal overvåking i tillegg. Lørenskog utarbeider egen rapport for 
denne, og Lunner får også en egen rapport for overvåkingen i Harestuvannet for 
2013. 
Det planlegges biologisk overvåking i 2014. Nina og Sigrid Louise har ansvaret for å 
klargjøre hvilke stasjoner og hvilke indikatorer som er aktuelle. Tas opp i 
økologigruppa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nina/Sigrid 
Louise/ 
Økologigruppa 

05/14 Gjennomgang av foreløpig tiltaksanalyse og tiltakstabell. 
Foreløpig tiltaksanalyse og tiltakstabell ble sendt over til Vannregionmyndigheten 
pr. 03.02.14.  
Tiltaksanalysen var sendt ut før møtet.  
Det ble pekt på noen inkonsistenser, samt at det for noen vannforekomster er 
fastsatt brukermål som er «strengere» enn god økologisk tilstand. Lørenskog 
kommune var opptatt av at Langvannets tilstand ble tatt hensyn til i tiltaksanalysen 
og mente at det måtte strengere målsetning enn god økologisk tilstand oppstrøms 
Langvannet. 
Det ble også pekt på at oppretting av feilkoblinger/krysskoblinger kan være viktig 
tiltak. 
Alle gir sine kommentarer til tiltaksanalysen innen 10.03.14. 
Det ble ikke brukt særlig tid på tiltakstabellen. Her har alle kommunene gitt sine 
innspill tidligere, og disse er forsøksvis innført i den foreløpig tiltakstabell. Sigrid 
Louise har ansvar for å føre inn eventuelle nye tiltak (meldes inn som kommentar 
til tiltaksanalysen), og å sjekke opp at alle tiltak som tidligere er meldt inn er 
kommet med. (Et hjertesukk: Tiltakstabellen inneholder så mange kolonner at den 
er nokså uhåndterlig å jobbe med. Men det hjelper når man får limt den opp). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle/10.03.14 
 
 
Sigrid Louise/ 
14.03.14 
 

06/14 Nytt fra kommunene og Fylkesmannen 
Fylkesmannen 

 Overrasket over at leirelver er tatt ut av klassifiseringsveilederen. 

 Skal ha møte med Miljødirektoratet for oppfølging av arbeidet med 
vannrammedirketivet, bl.a. knyttet til 
o Manglende informasjonsflyt om igangsatte prosjekter 
o Leirelvene 
o Sammenblanding av kost-effekt og kost-nytte 
o Begrepsbruken i Vann-nett 

Fet kommune 

 En del private avløpsanlegg tilknyttes kommunale nett 

 Ny hovedplan avløp ferdig tidlig i 2014 

 Har i dag to renseanlegg, det ene nedlegges i 2016. 
Skedsmo kommune  

 Ca. 150 private avløpsanlegg. Har plan for oppgradering for anlegg i Leiras 
nedbørsfelt, samt i Solberg-området. 

 Hovedplan avløp under revisjon 

 Program for fornying av ledningsnettet.  

 En del fremmedvann i separatsystemet. Igangsetter feilsøking. 

 
 



 I forbindelse med arbeidet med kommuneplanen skal alle helårsvannførende 
bekker registreres, bl.a. for å unngå direkte tilførsel til NRA. Vil gjøre vann til 
et trivselselement ved å åpne vannveiene.  

Nannestad 

 Opprydding i spredt avløp pågår. Handlingsplanen må revideres. 

 Legger nytt ledningsnett – muliggjør tilknytning 

 Hovedplan avløp revidert i 2012 
Lørenskog 

 Pålegg og kontroll av fettutskillere. Alle bedrifter med fett skal ha dette 

 Revidering av hovedplan avløp, forhåpentligvis klar i løpet av 2014 
Nedre Romerike Avløpsselskap 

 Jobber med en modell for tilførsler til Nitelva, både ved «vanlig» drift og ved 
overløpsdrift 

 Har redusert overløpsutslippene med 85% de siste årene og utslippet av tot-P 
med 50%.  

 Ambisjon om «nullutslipp» av urenset avløpsvann 
Nittedal 

 Avklare/beslutte overføring til Bekkelaget, NRA eller MIRA. NRA gunstigst 
økonomisk. Ikke stor forskjell miljømessig på de tre alternativene. 

 Hovedplan avløp ble sist revidert i 2013. Tiltaksplan for spredt avløp fra 2010. 
Tiltaksplan for rehabilitering av ledningsnett fra 2010. 

 Diplom-Is: Utkast til utslippstillatelse foreligger fra Fylkesmannen 
Ullensaker 

 Godt i gang med opprydding i spredt avløp (totalt 987 anlegg i hele kommune) 

 Utreder alternativer for Kløfta renseanlegg 

 Utbedring av kummer 
Lunner 

 Kartlegging av alle spredte avløp – pålegg om tilknytning til kommunalt 
nett/oppgradering 

 1 % fornyelse av ledningsnettet pr. år 

 Problemer på Harestua renseanlegg (?) 
Sørum 

 Spredt avløp: Har ryddet opp en del, men har igjen ca. 130 eiendommer i Leira 

 Kartlegging av spillvann/overvann på Lindeberg 

 Revisjon av hovedplan avløp – forhåpentligvis klar i løpet av 2014 
Rælingen (tidligere opplysning) 

 Revidering av hovedplan avløp. Klar i løpet av 2014 
Kort sagt: Mye god aktivitet på mange fronter i kommunene og i NRA 

07/14 Eventuelt 

 Det er ønske om en samlet oversikt over arbeidet med opprydding i spredt 
avløp i kommunene (Det bør være en målsetning at oppryddingen er avsluttet 
innen 2021). Alle bes sende inn opplysninger om fremdriftsplan mm for dette 
arbeidet i egen kommune innen 10.03.14 

 Kommunene kan ha stor glede av informasjonsutveksling og samordnet 
aktivitet innen f.eks. LOD, påslippsavtaler, spredt avløp, etc.) 

 Det er gjort et godt stykke jobb med oppgradering av Vann-nett 

 Retningslinjer for håndtering av overvann finnes her 
http://www.miljodirektoratet.no/Global/klimatilpasning/COWI_Veileder%20o
vervann%20overvannsh%C3%A5ndtering%20J%C3%A6ren_2013.pdf  

 KOSTRA-rapporteringen må gjøres bedre 

 
 
 
 
Alle/ 10.03.14 

http://www.miljodirektoratet.no/Global/klimatilpasning/COWI_Veileder%20overvann%20overvannsh%C3%A5ndtering%20J%C3%A6ren_2013.pdf
http://www.miljodirektoratet.no/Global/klimatilpasning/COWI_Veileder%20overvann%20overvannsh%C3%A5ndtering%20J%C3%A6ren_2013.pdf


08/14 Neste møte – ikke avtalt.  

 


