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Referat fra møte i temagruppe kommunalteknikk den 24.10.17
Sted: Skedsmo rådhus, møterom Kongsrud
Tid: 11:00-15:00
Til stede:

Monica Gudim, Gjerdrum kommune (leder)
Linda Angela Grimsgaard, Rælingen
Elisabeth Borge, Skedsmo (vara)
Terje Martinsen, Lørenskog
Anette Åkerstrøm, Ullensaker
Kjersti Vik-Strandli, Ullensaker (til lunsj)
Liv Thea Hanestad, Sørum
Christina P. Ekeheien, Sørum (trainee)
Nazhad Chawshin, Fet
Pejman Ebrahimi, Fet
Steinar Karlsen, Nannestad
Abdel Burkan, Nittedal (til lunsj)
Simon Haraldsen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Line Gustavsen, prosjektleder (referent)

Forfall:
Trygve Rognstad, Gran
Kari-Anne S. Gorset, Lunner
Tone Helland, Skedsmo
Eirik Rismyhr, NRA
Ola Rosing Eide, Statens vegvesen.
Kopi av referat sendes: Toril Giske, Oslo kommune

Sak

Innhold
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Godkjenning av innkalling og dagsorden, saker til eventuelt

26/17

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes
Tilsyn av private renseanlegg i VO Morsa

Ansvar/frist

Arild Eikum har tidligere utført tilsyn på private renseanlegg i VO
Morsa. Han fortalte om erfaringer derfra.
-

-

Morsa modellen:
Driftsasistansen pluss kommunen. Driftsasistansen utfører
tilsynene, kommunen tar seg av kontrollgebyr osv.
Litt av hvert dukket opp på kontrollene, blant annet:
o Anlegg som ikke ble fullført og ikke fulgt opp av noen
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-

-

-

-

19/17

20/17

o Frosne anlegg om vinteren
o Oversvømmelser i kjellere
Ved første tilsynsrunde så var resultatene som følgende:
o Ca. 1/3 tilfredstilte utslippskravene
o Ca. 1/3 mindre driftsproblemer/tiltak
o Ca. 1/3 driftsproblemer
Den årlige rapporten kommunene får fra anleggsleverandørene
er så å si verdiløs for kommunene.
Viktig å prioritere å kontrollere områdevis slik at det blir mest
mulig effektivt.
Er en fordel å komme i gang med tilsyn så tidlig som mulig, gjerne
før alt er utbygd slik at leverandørene tidligere kan få beskjed om
hva de må rette opp.
Slamtømming er et problem
o Må være behovsprøvd
▪ Noen tømmes for ofte – andre for sjelden.
o Viktig å peile slamnivå – må tømmes ved 70%
fyllingsgrad.
Kommer mange steder inn mye fremmedvann i anleggene. Folk
har koblet på takrenner, kårboliger osv. Blir overbelastning av
anlegget.

Gjennomgang av aktuelle referater

Vedtak: Gjennomgang av referatene tas til orientering.
Runde rundt bordet:
Rælingen:
- Ingen ting spesielt denne gangen.
Skedsmo:
- Jobber med beredskapsplan for avløp. Skal være ferdig i 2017.
Har laget en ROS-analyse først.
- Har fått landet en hovedplan på vannforsyning
- Skal heve flomvollene på Leirsund. Høyden blir basert på de nye
beregningene til NVE.
Lørenskog:
- Skal begynne med bedre flomovervåking i kommunen. Det er en
felles målestasjon for Oslo og Lørenskog i Ellingsrudelva. NVE skal
være med ut 2. november for å se om det er noe som kan gjøres
for å få bedre flommålinger. I 2015 gikk vanet en halv meter over
målestanga. Oslo skal også være med ut.
Ullensaker:
- Ser på muligheten for IKS mellom Ullensaker og Nannestad. Det
er utført en utrdening om mulig samarbeid.
Fet:

-

Cowi jobber med hovedplan VA.
Har fått tilbud på rivningen av Fetsund RA og PA7.
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Sørum:
- Det har blitt ansatt noen til å jobbe med spredt avløp, pluss at
trainee Christina skal jobbe med spredt avløp.
Nannestad:
- Samme som Ullensaker
- Skal også rive renseanlegg
Gjerdrum:
- Har sendt in beredskapsplan til FMOA
- Setter i gang en miljørisikovurdering som går på pumpestasjoner
og overløp. ROS-analyse gjennomført. Ska bruke driftsassistansen
som hjelp sammen med kommunens eget driftspersonale.
- Har fått sendt ut enda flere pålegg på spredt avløp.
FMOA:
- FMOA står som ansvarlig for alle kommunale utslipp i vann-nett.
- FMOA følger opp kommuner som har avvik fra utslippstillatelsen.
Det blir gjennomført oppfølgingsmøter med kommuner dette
gjelder for. De som ikke har fått lukket avvikene, får ett
oppfølgingsmøte nr. 2. Hvis det ikke hjelper vil kommunen få en
tvangsmulkt. En kommune utenfor vannområdet har fått dette
nå, og mulkten er på hele 100 000 kr.
- 6. november skal det være et fagtreff som går på fornying av
gamle ledningsnett i tettbebygde områder.
- Viktig når man skal rive renseanlegg at det gjøres en ROS-analyse
før selve rivningen. Det er mye i selve anlegget som kan være
problematisk.
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Orienteringssaker
-

-

-

30/17

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
Tilsyn av private renseanlegg
-

Det jobbes med tilsyn av private renseanlegg også i andre fora.
Det er blant annet en nettverksgruppe på private avløp, og de har
snakket mye om tilsyn.
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-

-

Nettverksgruppa skal ha nytt møte rett over nyttår. De fleste
kommunene i VO er representert her.
Det er ikke satt av mye ressurser til tilsyn. Det tar tid å komme i
gang med en tilsynsmodell. Noen kommuner diskuterer seg i
mellom, andre skal sammenslås, så det er mange ulike
alternativer. Å få samlet disse er ikke så lett.
Det er mangel på teknisk kompetanse på dette området i
kommunene.
Det skal være et seminar med vannforeningen 20. november hvor
dette blir tema.

Vedtak: Nettverksgruppa ser på organiseringsmuligheter.
Vannområdet utarbeider ett notat inkludert det nettverksgrupa
kommer frem til og dette blir spilt inn til styringsgruppa som må ta
det til sine kommuner og påpeke at det trengs ressurser.
31/17

Høring om endringer i vannforskriften
Det har blitt sendt ut en høring om endringer i vannforskriften hvor
det blant annet foreslås å flytte vannregionmyndigheten fra
fylkeskommunen til fylkesmannen.
Kommentarer som kom inn under diskusjonen:
- Hva med overvann? Er ikke det hjemlet i plan- og bygningsloven?
- Fylkesmannen er tydelig på at uavhengig hvor myndigheten blir
lagt så skal vannområdene og vannområdelederne bestå.
- De store utfordringene fremover er knyttet til overvann,
miljøgifter o.l. og dette er temaer som ikke FK jobber med. Dette
heller mot at det er bra at FM overtar ansvaret.
- Sterkere faglig tyngde hos FM
- I forslaget er det lagt at direktoratet skal sy sammen
forvaltningsplanene. Dette er en fordel ved at Norge blir sett
under ett. Nå varierer forvaltningsplanene veldig mellom de ulike
vannregionene.
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Vedtak: Prosjektleder vil utarbeide et høringsnotat i samarbeid med
VO Huvo, som vil bli sendt ut til kommunene som kan velge å benytte
seg av argumenter herfra i sine egne høringssvar.
Bytte av gruppeleder for 2018

2.11.2017/Prosjektleder

Monica Gudim sin periode som gruppeleder utgår ved nyttår. Neste
kommune på lista er Nittedal. Cecilie Raasok er tilbake fra permisjon i
januar, og overtar da rollen som gruppeleder.
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Vedtak: Gruppeleder i 2018 er Cecilie Raasok/Nittedal kommune.
Seminar/workshop 2018
Det kom ikke inn noen forslag til temaer for seminar/workshop for
driftspersonell, men Skedsmo og Rælingen har meldt i fra om at
driftsavdelingene likte forslagene som kom.tek.gruppa har kommet
med.
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Temaet for seminaret blir sandfang, og vil bli avholdt i uke 11 i
kommunestyresalen på Skedsmo Rådhus. Tidsperioden som er best
for driftspersonell er 11:00 – 14:30.
Bærum kommune har gjort mye når det gjelder sandfang, men
erfaringer herfra er nok mest aktuelt for de som har fellessystemer.
Oslo kommune har både felles og separat systemer, og kan derfor
være ett bedre alternativ enn Bærum.
Det finnes en egen modul i Gemini som kan benyttes, fint om noen
kunne si noe om dette på seminaret. Muligens Skedsmo kan si noe?
Mange bruker GIS i arbeidet.
Det settes ned en arbeidsgruppe for å planlegge seminaret. Første
møtet bør være alt i november. Anette Åkerstrøm og Line Gustavsen
inngår i gruppa. Prosjektleder forhører seg med Bjørn Rønholt i
Nittedal om det er noen fra drift der som kunne tenke seg å være
med å planlegge. Det oppfordres til at en til fra kom.tek.gruppa
melder seg til arbeidsgruppa.1

24/17

Vedtak: Det avholdes et seminar om sandfang i uke 11 på rådhuset i
Skedsmo. Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal ha sitt første
møte i løpet av november 2017.
Møteplan 2018
Tirsdag 9. januar
Tirsdag 8. mai
Tirsdag 28. august
Tirsdag 30. oktober
Vedtak: Møteplanen godkjennes. Prosjektleder sender ut
møteinkallinger så raskt som mulig.
Eventuelt
Flom

1

Tone Helland forsøker å få en fra drift til å stille i arbeidsgruppa.
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