Vannområde Leira - Nitelva
Sekretariat Skedsmo kommune
www.elveliv.no

Referat fra møte i temagruppe kommunalteknikk den 09.01.17
Sted: Skedsmo rådhus, Formannskapssalen
Tid: 09:00-13:00
Til stede:

Monica Gudim, Gjerdrum kommune (leder)
Cecilie Raasok, Nittedal
Linda Angela Grimsgaard, Rælingen
Tone Helland, Skedsmo
Nazhad Chawshin, Fet
Terje Martinsen, Lørenskog
Anette Åkerstrøm, Ullensaker
Simon Haraldsen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus (11:30)
Line Gustavsen, prosjektleder (referent)

Forfall:
Trygve Rognstad, Gran
Dag Brovold, Nannestad
Kari-Anne S. Gorset, Lunner
Bjørn Viken, Sørum
Eirik Rismyhr, NRA
Ola Rosing Eide, Statens vegvesen.
Kopi av referat sendes: Toril Giske, Oslo kommune
Sak

01/17
02/17

Innhold

Godkjenning av innkalling og dagsorden, saker til eventuelt

Ansvar/frist

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes
Gjennomgang av referat

03/17

Vedtak: Gjennomgang av referatet tas til orientering.
Gjennomgang av referater fra møte i prosjektgruppa

04/17

Vedtak: Gjennomgang av referatet tas til orientering
Overvåking
Fysisk-kjemisk overvåking:
Prosjektleder informerte om at Norconsult er engasjert i å overvåke
kjemiske/fysiske parametere i Leira og Nitelva i perioden 2017-2018,
med mulighet for 1 + 1 i opsjon.
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Biologisk overvåking:
Det skal i 2017 undersøkes bunndyr, begroingsalger og vannplanter i
vannområdet. Første møte angående anbudskonkurranse er torsdag
5.01.2017. Det er en mulighet for at det blir tre utlysninger for å få
ned kostnadene.
Limnolog Andersen tar prøver for Lørenskog og Skedsmo. Bunndyr
prøvetas hvert 5 år. Ble tatt i 2015, neste gang er 2020.
Begroingsalger tas i Lørenskog hvert 2. år.
Simon: Legge an til en dynamisk overvåking, da vi nå jobber med
tiltak. Dynamisk overvåking = tiltaksovervåking.
Viktig at man lager rapporter som viser hvilken vannføring det er.
05/17

Vedtak: Informasjonen tas til orientering
Aktiviteter 2017
Tilsyn av private renseanlegg:
Flere i gruppa skal på tilsynskurs neste uke, det vil derfor passe bra å
ha dette som sak på nest møte.
Flere andre steder har det blitt jobbet mye med opprydding og de er i
gang med tilsyn. I VO Morsa har holdt på en god stund, og vi kan lære
av dem.
Brita i Fet kommune har sendt ut ett skjema, dette skjemaet kan tas
inn i kom.tek. gruppa når det er ferdig utfylt.
Oppryddingsplaner:
Alle kommunene skal ha oppryddingsplaner.
Lage en felles overvannsstrategi:
Skedsmo, Rælingen og Lørenskog har ett samarbeid når det gjelder
overvannstrategi. De skal ha en presentasjon for byggesak for å se om
det går igjennom hos dem. Saken skal opp i mars. Disse tre
kommunene har jobbet grundig med denne strategien, og den kan
kanskje være ett utgangspunkt for de andre kommunene. Planen vil
bli revidert fortløpende etter innspill fra utbyggere osv. Den tekniske
delen av planen er klar pluss litt administrativt. Det skal jobbes videre
fremover nå med den administrative delen.
Det er en fordel å ha de samme strategiene i kommunene. For
eksempel så har ikke Gjerdrum problmer med overvann da de ligger
på en topp, men overvannet fra dem renner til de andre kommunene.
Vedtak:
Tilsyn: Vi skal sette opp en oversikt over hvordan tilsynsplaner kan
løses, og har som mål å ha en plan klar i 2017.
Prosjektleder tar kontakt med Morsa for å høre hva som
fungerer/ikke fungerer, og om prosjektleder i Morsa, eller en fra
kommunene kan komme å fortelle om tilsynsarbeidet.

Prosjektleder innen 1. mars
2017.
Tone, Linda og Terje M.
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Overvannsstrategi: Planen til Skedsmo, Rælingen og Lørenskog blir
sendt ut til gruppa når den er klar til å legges frem for politikerne.
De andre kommunene ser på det disse kommunene har fått til og
prøver å få noe på samme lest. Greit at overvannsplanene samsvarer.
06/17

Aktiviteter 2018-2021 og Plan for tiltaksgjennomføring 2016-2021
Det er vanskelig å sette opp aktiviteter for årene fremover.
I 2018 skal vi prøve å gjennomføre et seminar for de som jobber ute
med kommunalteknikk. Viktig at de også får muligheten til å møte
hverandre og lære av hva som gjøres i andre kommuner.
Plan for tiltaksgjennomføring 2016-2021:
Planen er nå omdøpt til Oversikt over planlagte og foreslåtte tiltak i
Vannområde Leira-Nitelva i perioden 2016-2021. Planen ble
gjennomgått og aktiviteter i fellesdelen ble spikret. Det er en stor
jobb for spesielt enkelte kommuner å fylle ut informasjon i
tiltakslisten, og det er ikke lett å se grensene til de ulike
vannforekomstene i forhold til hvilke tiltak som er satt i gang.
Prosjektleder hører med Anja Winger i Fylkeskommunen om hun har
kartlag for hver vannforekomst som kan sendes til kommunene.
Dette vil være behjelplig med å finne hvilken vannforekomst ett tiltak
tilhører.
Nevnia.no er ett kartverktøy på nett som gir oversikt over nedbørsfelt
til en vannforekomst, og kan være til nytte inntil kartlag er på plass.

07/17

Vedtak: Alle fyller inn etter beste evne og sender til prosjektleder.
Nytt datainnsamlingssystem for tiltaksgjennomføring

Prosjektleder innen 1.
februar 2017.02.15

Alle, så fort som mulig.

Det jobbes med ett datainnsamlingssystem for tiltaksgjennomføring.
Dette systemet vil blant annet gjøre det lettere å se hvor tiltak
gjennomføres. Rapporteringen fra vannområdet til
vannregionmyndigeheten for 2016 skal foregå i dette systemet.
Prosjektleder som skal jobbe med systemet, men vil muligens trenge
noe informasjon fra kommunene.
08/17

Vedtak: Informasjonen tas til orientering.
Møteplan 2017
Tirsdag 25. April.
Tirsdag 29. August
Tirsdag 24. Oktober

09/17

Vedtak: Møteplanen godkjennes.
Eventuelt
Simon minnet om overvannseminaret som Fylkesmannen arrangerer
26.01.2017
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