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Referat fra møte i temagruppe kommunalteknikk den 22.08.17 
 
Sted: Skedsmo rådhus, møterom Asak 
Tid: 11:00-15:00 
 
Til stede:  Monica Gudim, Gjerdrum kommune (leder) 

Linda Angela Grimsgaard, Rælingen 
Tone Helland, Skedsmo 

  Terje Martinsen, Lørenskog  
Anette Åkerstrøm, Ullensaker 
Liv Thea Hanestad, Sørum 
Christina P. Ekeheim, Sørum (trainee) 
Nazhad Chawshin, Fet  
Roger Berg, Nannestad (vara) 
Simon Haraldsen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Line Gustavsen, prosjektleder (referent) 

 
Forfall:   

Abdel Burkan, Nittedal 
   Trygve Rognstad, Gran 

Steinar Karlsen, Nannestad 
Kari-Anne S. Gorset, Lunner 
Eirik Rismyhr, NRA 
Ola Rosing Eide, Statens vegvesen. 

 
Kopi av referat sendes: Toril Giske, Oslo kommune 

 
 

Sak  Innhold Ansvar/frist 
18/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden, saker til eventuelt 

 
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes 

 

19/17 Gjennomgang av aktuelle referater 
 
Det er gjort en avtale med foredragsholder til neste møte som skal 
fortelle om erfaringene med kontroll av minirenseanlegg i VO Morsa. 
 
Vedtak: Gjennomgang av referatene tas til orientering. 

 
 
 

20/17 Runde rundt bordet: 
Rælingen:  
- Har begynt kartlegging av sandfang, og regner med å være ferdig i 

oktober. 
- Rehabilitering vann og avløp, skal ha målekampanjer til høsten på 

det som ikke er rehabilitert. 

 

 

Vannområde Leira - Nitelva 
Sekretariat Skedsmo kommune 
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Skedsmo:  
- Revisjon av kommuneplan.  
- Ny pumpestasjon PA6 bygges sammen med Nittedal – vil bli stor 

med fordrøyningsanlegg for å unngå utslipp til Nitelva. Plasseres 
på Hvam, ved siden av den eksisterende stasjonen.  

- Prosjektering av en ny stasjon nærmere Berger som har utslipp til 
Leira. Pumpestasjonen som er der går i overløp nesten konstant. 
Får et fordrøyningsanlegg for å forhindre mer utslipp til Leira. 

- Flere nye pumpestasjoner og ledningstrekk som blir prosjektert 
for 2018 eller 2019.  

- Mye AF-ledninger, tar å rydder opp litt her og der. Kommunen er 
veldig flat så fall er ett problem. Må vurdere om det eventuelt 
skal gå over til pumpeledninger. 

- Har hatt traineer i sommer som har registrert sandfang, og de har 
fått registrert ca. 50%. 

 
Lørenskog:  
- Har ansatt en person til å registrert sandfang.  
 
Ullensaker:  
- Har hatt en masterstudent som har modelert overvannet i 

Jessheim sentrum ned mot Nordbytjernet. Har også modelert 
tungmetaller. Denne studenten var ferdig i juni, så nå har de fått 
en ny masterstudent som skal se på renseparken ved 
Nordbytjernet. 

 
Fet: 
- Registrerer sandfang. 
- Skal bestille modul på Gemini for å utføre en risikovurdering. 
- Renseanlegget på Tuen blir lagt ned før sommeren 2018. 
- Jobber med private renseanlegg. 
- Kartlegger fett og oljeutskillere. 
 
Sørum:  
- Ikke skjedd så mye siden sist. 

 
Nannestad: 
- Jobber videre med spredt avløp, overvann osv. 
- Registrerer sandfang. 
 
Gjerdrum:  
- Mira er oppe og går og nå fungerer det!  
- Er en del innlekk på ledningsnettet, så er fortsatt en jobb å gjøre 

her. I utgangspunktet har de separatsystem.  
- Privat avløp: Har hatt en jusstudent som sommervikar som har 

hatt i oppgave å skrive varsel om pålegg og sende ut til de 
gjenstående husstandene i kommunen. Nesten alle påleggene er 
også skrevet ferdig. 
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- Alle sandfangene er registrert, og det er gjort en grov 
risikovurdering slik at de ser hvilke sandfang som må følges opp 
med tømming. Det jobbes med tømmerutiner.  

 
FMOA:  
- Simon jobber med avløpssaker og jobber tett opp mot 

vannforskriften.  
  

21/17 Orienteringssaker 
 
- Overvåking 

o Cowi vant begge konkurransene, og både bunndyr og 
begroingsalger vil bli prøvetatt i løpet av høsten. 

- Organisering av vannområdet 
o Akershus fylkeskommune har skrevet et forslag til 

saksfremlegg for en omorganisering av styringsgruppa fra 
politisk til administrativ. Prosjektgruppa har vedtatt at 
dette saksfremlegget legges frem i styringsgruppa. Det vil 
bli behandlet i styringsgruppa 19. september 2017. 

- Rapportering 2016 
o Det er fortsatt noen kommuner som ikke har levert 

etterspurt data. 
 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering, og kommunene med 
manglende levering av data til rapporteringen følger opp dette 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22/17 Felles overvannsveileder 
 
Tone orrienterte om den felles overvannsveilederen. 
 
Vedtatt i Skedsmo og i Lørenskog. Rælingen har valgt å kun ha det 
som en orienteringssak og ikke vedta den enda. 
Overvannsveilederen har blitt veldig omfattende, og det er vanskelig 
å få en byggherre å lese hele.  
 
Simon: Bør starte med det som er mest kostnadseffektivt, og det er å 
frakoble taknedløp. Takrenner.  
 
Overvannsveilederen bør kortes ned og tilpasses til ulike 
brukergrupper: 
- Saksbehandlere 
- Utbyggere 
- Privatpersoner 
 
Målet er å ha en felles plan for overvann i vannområdet.  
 
Vedtak: Saken følges opp på første møte i 2018. Alle kommunene ser 
nøye igjennom overvannsveilederen og tar den opp med 
planavdelingen i kommunene. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle/01.01.2018 
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 Sporing av E.coli-bakterier 
 
- Adam Paruch holdt ett innlegg på vannforsyningsdagene om 

DNA-sporing av E.coli.  
- Gjerdrum har avkloakkert og ryddet opp i spredt avløp, men 

finner fortsatt E.coli i vannprøvene. Gjerdrum ser ikke noen 
endring i prøvene etter oppryddning i spredt avløp, men det er et 
ridesenter rett ovenfor prøvepunktet. 

 
- Nibio som utfører dette. Anette har fått tilbud på e-post tidligere 

og videresender dette til prosjektleder. 
 
- Hvis vi får frigjort 250 000 kr på budsjettet setter vi i gang 

prøvetaking i Gjerdrum og eventuelt Lørenskog. 
 

Vedtak: Ved frigjøring av midler på budsjettet settes det i gang 
prøvetaking i Gjerdrum og eventuelt i Lørenskog. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anette/30.08.2017 

23/17
  

Aktiviteter 2018 
 
- Møte/workshop/seminar for relevant personell i kommunene. 

o Det er en god del å lære av hverandre på drift, og 
erfaringsoverføring er viktig.  

o Mange temaer innen drift og tiltak som kan være 
aktuelle: 
 Felleskummer knyttet til separatsystemer – 

hvordan skal man systematisk jobbe seg inn mot 
disse områdene. 

 Identifisere de kritiske punktene, lage 
tiltakspakker på disse punktene.  

 Hvis seminaret skal holdes i starten av 2018 – så 
er sandfang ett godt tema.  

 Risikovurderinger. Ikke for alle kommunene dette 
er aktuelt. Noen har bestiller-utfører system, 
hvor de inne gjør risikovurderingene og bestiller 
for eksempel. tømming av sandfang av de som 
jobber utendørs. 

o Få målgruppen til å komme med innspill på hva som er 
aktuelt for dem.  

o Møtet bør være maks 3 timer og kan med fordel 
omhandle ett tema.  

o DATO: Februar/mars 
o TID: 3 timer – 9-12, avslutte med lunsj i kantina på 

Rådhuset. 
o TEMA: 1 tema. 

 
 
Alle hører med sin driftsavdeling om aktuelle temaer, og sender 
innspill til prosjektleder innen 10. oktober 2017. Saken tas opp på 
møtet i gruppa 24. oktober.  
 
Vedtak: Det arrangeres et møte/seminar i februar/mars 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle/10.10.2017 
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24/17 Møteplan 2017 
 
Tirsdag 24. oktober 
 
Vedtak: Møteplanen godkjennes. 

 
 

 Eventuelt 
Foredrag om kontroll av spredte avløp på neste møte i 
kom.tek.gruppa. 
- Hvordan de har organisert tilsynet i Morsa - fordeler og ulemper 

med denne organiseringen.  
- Når de er ute: hva avdekker de på tilsynene. Er det mye bra? Er 

det mye dårlig? Hvordan kategoriseres det? Alvorlig, litt alvorlig.  
 
Kommende møter/seminarer: 
Simon orienterte om at det vil bli arrangert et fagmøte 6. november 
2017. 

 
 
 

 


