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Referat fra møte i temagruppe kommunalteknikk den 20.10.16
Sted: Skedsmo rådhus, Formannskapssalen
Tid: 09:00-12:15
Til stede:

Terje Martinsen, Lørenskog (leder)
Cecilie Raasok, Nittedal
Monica Gudim, Gjerdrum kommune
Linda Angela Grimsgaard, Rælingen
Odd Ivar Opheimsbakken, Skedsmo
Tone Helland, Skedsmo
Dag Brovold, Nannestad
Nazhad Chawshin, Fet
Pejman Ebrahimi, Fet
Simon Haraldsen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Line Gustavsen, prosjektleder (referent)

Forfall:

Trygve Rognstad, Gran
Kari-Anne S. Gorset, Lunner
Anette Åkerstrøm, Ullensaker
Bjørn Viken, Sørum
Eirik Rismyhr, NRA
Ola Rosing Eide, Statens vegvesen.

Kopi av referat sendes: Toril Giske, Oslo kommune

Sak

Innhold

11/16

Godkjenning av innkalling og dagsorden

12/16

Vedtak: På sak 13/16 strykes punkt a) da det ikke var noe møte
denne dagen. Innkalling og dagsorden godkjennes med denne
endringen.
Rutiner – hvordan skal vi ha det?
a)
b)
c)
d)
e)

Ansvar/frist

Utsendelse av innkalling og referat
Referatskriving og møteleder
Fastsettelse av møtedatoer
Skal møtested gå på rundgang?
Hvem sitter fast i gruppa, og hvem er vara?

Vedtak:
a) Innkalling sendes ut med aktuelle sakspapirer senest en uke før
møtet. Forslag til referat sendes ut til alle i gruppa for
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b)
c)
d)
e)
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gjennomgang, og det settes en frist på to uker for å komme med
endringer/tilføyinger. Referatet anses så som godkjent og sendes
ut til gruppa og publiseres på elveliv.no
Prosjektleder skriver referat fra møtene, mens gruppelederen
styrer møtene.
Fire møtedatoer fastsettes ved starten av året. Ved behov for
færre/flere møter justeres dette utover året.
Møtene holdes i Skedsmo.
Nittedal: Cecilie Raasok, Abdel Burkan er vara
Gjerdrum: Monica Gudim, Bjarte Hunnestad er vara
Fet: Nazhad Chawshin, Pejman Ebrahimi er vara
Rælingen: Linda A. Grimsgaard, Henning Colbjørnsen er vara
Lørenskog: Terje Martinsen, ingen vara,
Skedsmo: Tone Helland, Jan Erik Bøgeberg er vara.

Gjennomgang av referater
a) Referat fra 16.09.2015 Utgår.
b) Referat fra 25.08.2016
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Vedtak: Gjennomgang av referatene tas til orientering.
Referat fra forrige møte i prosjektgruppa
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Vedtak: Gjennomgang av referatet tas til orientering.
Valg av temagruppeleder
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Vedtak: Monica Gudim velges til leder av temagruppe
kommunalteknikk fra 20.10.2016, og ut 2017. Ved ønske kan leder bli
sittende i ett år til, hvis ikke følges denne listen:
2018: Nittedal
2019: Rælingen
2020: Skedsmo
2021: Ullensaker
Status for hver kommune og fylkesmannen. Hva er satt i
gang/konkret planlagt pt.
FMOA:
- Sektoransvar innenfor kommunalutslipp, større tettsteder.
Utslippstillatelser for kommunene.
- Overvannsplaner - de som har mye gammelt ledningsnett må ha
en plan for ledningsnettfornyelse. Mye ukontrollert utslipp.
- FM følger opp tillatelser og prøver å få løftet opp kommunene,
- Sandfangtømming: Rundskriv til alle kommuner med pålegg om
tømming av sandfang.
- Det er viktig å rullere hovedplanene oftere, og å ha en oversikt
over når hovedplanene skal rulleres. Viktig at planene er
tidsriktige og oppdaterte på dagens og fremtidens problemer.
Nittedal:
- Har lokalisert alle sandfang og skrevet ned tømmetider.
- Kommunen har brukt veldig mye penger på rehabilitering, så de
må nå senke tempoet litt. Fremover vil det bli fokus på kummer.
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-

Helt i starten av oppgradering av pumpestasjoner for å prøve å
unngå overløp – pågående jobb.
Spredt avløp – sendt ut pålegg til alle fastboende. Begynt å prate
om tilsyn.
Har mye større fokus på overvannshåndtering sammen med
byggesak og plan.

Gjerdrum:
- Lokal overvannshåndtering – Plan har begynt å involvere
kommunalteknikk mer i oppstartsmøter.
- Spredt avløp – Er helt ferdige med ett område, og det vil
forhåpentligvis føre til bedringer i vassdraget.
Prøvetagningspunktet MIK ligger rett nedstrøms dette området,
og her bør det bli bedring på E.coli. For område 2 er det sendt ut
mange pålegg, og mange har begynt utredning. Område 3 – Lagt
ut en del offentlige ledninger, MIRA prosjektet.
- Ledningsnett – Kommunen holder på med en tilstandsvurdering
av alle avløpskummer. Prioriterer områder med mye overvann og
innlekking. Regner med at et av de største boligområdene er
dekket før snøen kommer. Rehabilitering kommer etter dette.
- Sandfang – parallell kartlegging av alle sandfang, og jobber med
skriftlige tømmerutiner.
Fet:
- Starter med Jølsen 3 i november.
- Tuen renseanlegg skal legges ned og pumpestasjon opprettes for
å pumpe til kommunalt nett.
- Har begynt å registrere sandfang og alle pumpestasjoner.
- Skal registrere alle anlegg for spredt avløp i kommunen og lage en
lokal forskrift.
Nannestad:
- Har laget hovedplan for vann og avløp med tiltaksplan for en 4.
års periode. Denne skal opp i kommunestyret i desember.
- Bygd overføringsledning fra Åsgrenna renseanlegg, som ble
nedlagt i april i år.
Rælingen:
- Har startet med å kartlegge sandfang
- Rehabiliterer og skifter ut ledningsnett etter hovedplan
Lørenskog:
- Begynt å kartlegge sandfang
- Jobber med overvannshåndtering
- På spredt avløp er det gjenstående to områder
Skedsmo:
- Overvann – jobber sammen med Lørenskog om en veileder.
- Hovedplan for avløp skal rulleres i løpet av 2017, og i den
forbindelse må ROS-analysen fornyes.
- Investeringsplan som går på fornyelse på avløpsnettet, separering
av ledningsnettet.
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Jobber sammen med NRA og Rælingen om overordnet
trykkavløpsystem. Får mer optimal styring av kloakken til NRA fra
Rælingen og Skedsmo.
- Kommunen har ikke så mye spredt avløp, men må kanskje sende
ut noen tvangsmulkt.
Aktivitetsplan 2017
Temagruppa ønsker i 2017 å ha fokus på:
- Lage en felles overvannsstrategi og ut i fra den lage
overvannsplaner. Det er få som har slike planer i dag, og det vil
være en fordel å ha standardiserte maler som kan brukes når det
gjelder krav til utbygger på overvann osv.
-

18/16

Spredt avløp. Det har kommet en del nye løsninger, hvordan
følger vi opp disse? Kan vi organisere oss bedre her i hele
vannområdet? Nittedal, Gjerdrum og Ullensaker har en liten
arbeidsgruppe for å se hvordan man kan organisere seg. De har
ikke noe mandat, det har vi.

Vedtak: I 2017 skal vi fokusere på felles overvannstrategi og
opprydningsplaner og tilsynsplaner for spredt avløp.
Handlingsplan 2016-2018 / 2017-2021

-

Hvilke kommuner har hatt politisk behandling av planen?
Hvordan ligger vi an i forhold til oppsatte frister?
Revidering og utvidelse av planen for hele perioden.

Gjerdrum har hatt politisk behandling i juni.
Rælingen ikke hatt behandling
Lørenskog lagde en sak men om den har blitt fulgt opp er usikkert.
Resultatmål – ligger de inne? Tyngdepunktet bør ligge på 2018 (ESA
rapportering), men noe må strekkes ut mot 2021. Hvor langt kan man
komme i 2018 frem mot resultatene? Målene bør være nådd i 2021.
Når det gjelder spredt avløp så trenger noen tiden frem mot 2021,
men noen kan være ferdige i 2018.
Må finne noen begreper for hvordan vi kan rapportere. Må
rapportere på % ikke meter.
Vedtak: Alle sjekker opp i sin kommune om det har vært en politisk
behandling av handlingsplanen, og gir tilbakemelding til
prosjektleder.
Skal jobbe frem en «Plan for tiltaksgjennomføring 2016-2021» med
hensikt om politisk behandling i april/mai 2017 med en årlig rullering.
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Alle. Frist for å melde
tilbake om det har vært
politisk behandling: 1.
desember 2016.

Alle ser igjennom
handlingsplanen og
utkastet til Øyeren/Huvo,
og noterer ned hva som er
aktuelt for oss. Hva mer
bør vi ha med? Tenk
resultatmål. Resultatmål
kan for eksempel være
hvor mange kummer som
skal utbedres.

Eventuelt
Alle, så raskt som mulig
Overvannseminar 26.1.2017. FM vil ha innspill fra kommunene på
hva de bør ta opp.
Simon møteleder på møte i vannforeningen i november om blågrønn
faktor.
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Neste møte
I starten av januar 2017.
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