Referat fra møte i temagruppe kommunalteknikk den 09.01.18
Sted: Skedsmo rådhus, møterom Asak
Tid: 11:00-15:00
Til stede:

Cecilie Raasok, Nittedal kommune (leder)
Linda Angela Grimsgaard, Rælingen
Tone Helland, Skedsmo
Terje Martinsen, Lørenskog
Anette Åkerstrøm, Ullensaker
Kjersti Enger Dybendal, Ullensaker (til lunsj)
Liv Thea Hanestad, Sørum
Christina P. Ekeheien, Sørum (trainee)
Nazhad Chawshin, Fet
Mina Rahimzaie, Fet
Steinar Karlsen, Nannestad
Olga Burbo, Nannestad
Monica Gudim, Gjerdrum
Simon Haraldsen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Line Gustavsen, prosjektleder (referent)

Forfall:
Kari-Anne S. Gorset, Lunner
Ved behov:
Trygve Rognstad, Gran
Markus Rawcliffe, NRVA
Ola Rosing Eide, Statens vegvesen.

Kopi av referat sendes: Toril Giske, Oslo kommune

Sak

Innhold

01/18

Godkjenning av innkalling og dagsorden, saker til eventuelt

02/18

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes
Gjennomgang av aktuelle referater

Ansvar/frist

Referatene fra siste møte i kommunalteknikkgruppa og
styringsgruppa ble gjennomgått.
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Vedtak: Gjennomgang av referatene tas til orientering.
Runde rundt bordet
-

-

-

-

-

-

-

FMOA:
o Nytt overvannsseminar 7. mars. Programmet er klart,
design må bare på plass. Hold av datoen! 150 deltagere i
2017.
Nannestad:
o Dialogen med Ullensaker om et IKS har strandet da
Ullensaker ville være værtskommune.
o Jobber med spredt avløp, sender ut pålegg.
o Tiltak i perioden 2017-2020:
 Separering av 2,5 km gjenværende felles
avløpssystem på Preståsen.
 Forhindre tette avløp i sentrumsområdet.
 Tilknytning til offentlig nett
 Oppfylle krav om registrering og tømming av
sandfang
 Begrense flom og erosjon
 Redusere risiko for forurensning av drikkevann og
ytre miljø
 Kartlegging av inn-/utlekking og feilkoblinger
 Utbedre inn-/utlekking og feilkoblinger
Fet:
o Tuen legges ned til høsten
o Kartlegger fet- og oljeutskillere.
o Jølsen – 4 koblet på kommunalt anlegg, 20 flere til høsten
o Rivningen av renseanlegget på Øya har startet.
Gjerdrum
o Spredt avløp - jobbes med å få ut pålegg. Tilrettelegning
for tilkobling til offentlig. Det er en del områder som skal
på i løpet av 2018.
Sørum
o Lagt ned renseanlegg – koblet til MIRA
o Snart lukket avvikene.
Rælingen
o Følge med at det er nok kapasitet på ledningsnettet
o Skal rehabilitere den største av pumpestasjonene.
o Spredt avløp går sin gang.
Ullensaker
o Rekke prosjekter, utbedring, sannering og rehabilitering
av pumpestasjoner
o Ny ringledning fra Jessheim til Gardermoen. Skal være
ferdig i 2018/2019. Skal ta for seg den nye bydelen som
skal bygges. Da blir en del pumpestasjoner avlastet.
o Bygges ny avløpsledning fra Kløfta til Jessheim –
forprosjekt i gang.
o Gardermoen renseanlegg skal bygges ut. Ullensaker har
satt av midler for å se på en type membran som vil gi
bedre rensekapasitet.
o Nytt kommunalt renseanlegg (VO Øyeren) 250 PE for
opprydning spredt avløp. Kommunen skal drifte dette.
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Nittedal
o Rehabilitere ledningsnettet
o Overføringsledningen til NRA.
o Jobber med FM krav.
o Entreprenører har koblet seg på det offentlige
avløpsnettet uten å ha søkt. Slike saker må følges opp.
- Skedsmo
o Bygger ny pumpestasjon ved Hvam.
o Overføringsledningen i elva er snart ferdig på Skedsmos
del.
o Ambisjoner om å starte et forprosjekt på trykkavløp.
o Tre studenter som skal skrive en bacheloroppgave om
gjennåpning av et bekkedrag. Fra Tømte til Nitelva. Får
ikke gjenåpnet opprinnelige bekkeløpet men legger den
på overflaten.
o Master: Flom i Lillestørm – trykkavløp.
- Lørenskog
o Spredt avløp inne i tettbebyggelse. Skrevet ut brev for å
få ordnet opp i dette. 5-6 stk.
o Større område som må bli tilknyttet. 35 boliger mot
Losby, men det vil ikke kommunen prioritere. Hvis ikke
dette gjøres blir ikke målene i vannforskriften nådd innen
fristen.
o Coca cola bygd et overvannsbasseng under fabriken. Gikk
fint til rørene etset i stykker. Fått tillatelse til å få koble på
offentlig avløp. Men nå kommer alt overvannet på
spillvann. Selv regnvann fra taket. Dette må tas opp med
Coca cola.
Seminar for driftsansatte
Forslag til program:
- Lunsj
- Velkommen
- Hvorfor er vi her
o Simon Haraldsen, FMOA
- Eksempel fra kommune og statens vegvesen
o Bærum – Bøystad1 er bra
o Takke ja til forslaget fra Ola R. Eide fra SVV. Fint om
foredraget kan inneholde noe om avtalene som de har.
- Pause
- Registrering/Kartlegging og risikovurdering av sandfang
o Skedsmo – Marco har gjort en stor jobb på registrering.
- Håndering av masser
o Levering av masser - en deponieier kan for eksempel
komme å fortelle om dette.
o Kan kontakte ROAF for å høre om de tar i mot eller hvem
som tar i mot masser fra sandfang.
- Oppsummering og avsluttning.

1

Line/besøk i kommunen.

Line tar kontakt med
potensielle
foredragsholdere så fort
som mulig.

Etterskrift 25.01.18 Bøystad har permisjon.
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Seminaret blir 14. mars fra ca. kl. 11:00 – 14:30, på Skedsmo rådhus.
Daglig leder utarbeider en foreløpig invitasjon som sendes ut.
Program vil bli ettersendt når det er på plass.
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Vedtak: Forslag til program vedtas.
Felles overvannsveileder
-

-

-
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Line/1.05.18

Alle/neste møte

Vedtak: Den felles overvannsveilederen utsettes til kommuneplanene
har kommet lengre i rulleringen. Kom.tek.gruppa lager noen gode
felles setninger som bør være med i en ny kommuneplan.
Sporing av E.coli-bakterier
-

-

-
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Det er vanskelig å lage en felles overvannsveileder i kom.tek.
gruppa på dette tidspunktet.
LTTR skal se på VA-normen, så en overvannsveileder kan være en
sak for dem.
Når kommuneplanene blir rullert så må man passe på at
overvann innarbeides i planbestemmelsene slik at det blir
foranket godt nok. Da kan man si at utbygger skal gjennomføre
tiltak.
Viktig å tenke over hva som må med i planbestemmelsene når
kommuneplanene revideres.
Når kommuneplanene er på plass, så kan vi ta denne saken opp
igjen.
Daglig leder prøver å få en oversikt over når de forskjellige delene
i kommuneplanene skal rulleres, så kan hver kommune
bearbeides når det passer i forhold til rullering.
Kom.tek.gruppa lager noen gode felles setninger som bør være
med i en ny kommuneplan.

Det har blitt gjennomført en sporing av E.coli-bakterier i
Gjerdrum kommune. Resultatene viste at 84% av bakteriene
stammet fra hest.
Resultatene fra vannprøvene som ble tatt samme dag har ikke
kommet til VO enda, så det vites ikke hvor mye E.coli-bakterier
det var i bekken på det gitte tidspunktet.
Det er satt av penger på budsjettet til å gjennomføre ca. 5
sporinger i 2018. Alle spiller inn om de har steder/punkter som de
ønsker å utføre en slik undersøkelse. På neste møte tar vi en
avgjørelse av hvilke punkter vi tester i 2018.

Alle/før neste møte

Vedtak: Det vil bli gjennomført opptil 5 sporinger av E.coli-bakterier i
2018.
Studietur 2018
Det er satt av penger på budsjettet til en studietur. Tanken er at det
blir en felles tur for temagruppene kommunalteknikk og økologi.
-

Sverige tar vannforskriften på alvor. Har leirepåvirkning i sør.
Tyskland tips fra Simon
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-

Skotland tar vannforskriften veldig på alvor. Jobber tungt inn mot
vanndirektivet. Tatt opp overvåkingsproblematikk i forbindelse
med landbruk. Mye med kommunalteknikk med pumpestasjoner.
Kan være det finnes noen forskningsprosjekter mellom norge og
skotland. Ta kontakt med NIVA.

-

Gjerdrum kommune har strenge føringer for å reise – må lære
noe som man ikke kan lære her.

-

Terje melder seg til planlegningsgruppen.

God tid for en studietur er august/september.
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Vedtak: Planlegningsgruppen bestående av en fra
kommunalteknikkgruppa, en fra økologigruppa og daglig leder setter i
gang arbeidet med å planlegge studietur i august/september 2018.
Næring og industripåslipp (NIP)
-

FMOA:
o Dette er et veldig viktig tema, og bra at det tas i VO.
Viktig at man kan prøve å få på plass en felles forskrift slik
at det ikke blir noen konkurranseforskyvning for
bedriftene. Det er også viktig at man kartlegger
bedriftene som skal ha olje- og fettutskillere.
Kommunene har kommet godt i gang med dette, men det
stopper litt opp etter kartleggingen er gjennomført.

-

Nittedal, Gjerdrum, Ullensaker, Sørum, Nannestad og Fet har
lokale forskrifter.
Rælingen har ikke en lokal forskrift.
Ullensaker har forskrift fra 2016. De andre rundt 2008.
Stor forskjell på ulike bedrifter, det er derfor viktig å finne ut hvor
grensa skal gå. Hvem trenger ikke olje- og fettutskiller? En
pizzabedrift som kun steker og ikke serverer, trenger ikke å ha da
de så å si ikke har fett og olje utslipp.
Gjerdrum har fulgt opp en bedrift nøye (har kun en) som har
påslippstilatelse. Bedriften hadde for store utslipp og betalte da
penger til kommunen og pengene gikk til pumpestasjonen som
måtte ha mye oppfølging. Nå har bedriften endret hele
produksjonslinja, og kommer under de tillatte nivåene, og slipper
da å betale disse pengene til kommunen.
Viktig at kommunene holder seg på lignende nivåer når det
gjelder tvangsmulkter o.l. Lørenskog har 100 kr per dag per
oljeutskiller som tvangsmulkt. Hvis de først har fått tvangsmulkt
trenger man ikke følge opp bedriften så mye i etterkant da de har
sett at det ikke er tomme ord om tvangsmulkt og bedriftene
følger mer opp selv.
Vi kan lage felles retningslinjer for hvordan ting skal følges opp.
Står en del i forurensningsloven som kan benyttes. Kapittel 10.
Gjødselsvareforskriften har vært på høring. Kravene til
tungmetaller i slam vil bli mye strengere i ny forskrift.
Kommunene må derfor vise til gjødselsvareforskriften når de

-

-

-

-

Line innkaller til et møte i
februar.
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-

setter sine karv i forbindelse med slam. Kravene som Ullensaker
har i sin forskrift er etter anbefalinger fra Norsk vann, men de
anbefalingene er ganske gamle, så bør nok revideres.
Det er et problem at oljeavskillere på bensinstasjoner som ikke
har vaskehaller ikke faller inn under hos kommunen, men
miljødirektoratet.
Det vil være en fordel med en liten nettverksgruppe der man på
første møtet går igjennom de lokale forskriftene som nå finnes,
og så revidere og da ta hensyn til vannforskriften og
gjødselsvareforskriften.
o
o

09/18

Cecilie innkaller til første møte.
Bør forankres i tillegg i LTTR.

Cecilie/20.01.18

Vedtak: Det opprettes en nettverksgruppe for NIP som i første
omgang skal se på og prøve å få revideret de lokale forskriftene.
Møteplan 2018
Tirsdag 8. mai
Tirsdag 28. august
Tirsdag 30. oktober
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Vedtak: Møteplan godkjennes
Eventuelt
-

Tømming av hundemøkk:
o I Nittedal tømmer et hundepensjonat hundemøkk rett på
renseanlegget. De leverer møkk to ganger i året, og
møkka er så tørr at den blir stein hard. Dette fører til
utfordringer ved renseanlegget på Åneby ved at man må
rense rista manuelt. Når renseanlegget her legges ned må
møkka leveres ett annet sted.
o Levering oftere kan kanskje løse litt opp da det ikke blir
like hardt.
o MIRA sliter også med septikkanlegget sitt.
o Hvordan løses dette andre steder?
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