Referat fra møte i temagruppe kommunalteknikk den 16.05.18
Sted: Skedsmo rådhus, møterom Kongsrud
Tid: 11:00-15:00
Til stede:

Linda Angela Grimsgard, Rælingen (leder)
Tone Helland, Skedsmo
Terje Martinsen, Lørenskog
Anette Åkerstrøm, Ullensaker
Jawad Hassan, Sørum (vara)
Christine Uhlen, Skedsmo (trainee)
Mina Rahimzaie, Fet
Steinar Karlsen, Nannestad
Monica Gudim, NRA
Simon Haraldsen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Line Gustavsen, prosjektleder (referent)

Forfall:
Kari-Anne S. Gorset, Lunner
Liv Thea Hanestad, Sørum
Nittedal kommune, ingen representant for øyeblikket
Gjerdrum kommune, ingen representat for øyeblikket
Ved behov:
Trygve Rognstad, Gran
Ola Rosing Eide, Statens vegvesen.

Kopi av referat sendes: Toril Giske, Oslo kommune

Sak

Innhold

10/18

Godkjenning av innkalling og dagsorden, saker til eventuelt

11/18

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
-

Fet:

1

-
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o
o
Sørum
o
o

Planer om å registrere sandfang i sommer
Skal avkloakere flere områder.

Avvik fra Fylkesmannen som de jobber med.
Hoggset og Sørumsand renseanlegg ble lagt ned i
henholdsvis 2017 og 2016.
o Mye omkoblinger – blir kvitt de verste overløpene og
risikostedene
o Har laget en veileder for spredt avløp og sendt ut 100
pålegg. Følger nå opp påleggene så folk kobler seg på.
o Ny utbygningsplan – skal avkloakere 6 områder totalt.
Dette tilsvarer ca. 100 septiktanker. Går over til
trykkavløp.
o Drift og utskifting av støpejernsledninger
o Skal starte med å registrere og tømme sandfang.
- Ullensaker
o Mye av det samme som tidligere.
o Har ulike saneringsprosjekter inne i sentrum
o .
- Skedsmo
o Avløpsledningen som legges i elva står litt på vent til
vannstanden synker.
o Venter på en bacheloroppgave om åpning av en
bekkelukking på Skjetten.
- Lørenskog
o Har hatt flere forurensningssaker
▪ Bensinstasjon hvor olje/bensin har rent ut i
Fjellhamarbekken
▪ Fra byggeaktiviteten fra den innendørs snøhallen
▪ Langvannet – noen har tømt tre
brannslukningsapparater ut i vannet.
- NRA
o Avholdt møte i forhold til påslippsavatler hvor
kommuenen ikke er så aktive. NRA og MIRA tar føringen i
dette arbiedet for å få med kommunene i
arbeidsgrupper.
o Det nye rensetrinnet for å rense overvann er i rute.
Orienteringer
Biologisk overvåking
- Har vært ny anbudsrunde hvor det kun kom inn et tilbud. Blir
kontraktsmøte neste uke.
Vassdragene no. 2
- Neste utgave av informasjonsskrivet skal komme før sommeren.
Alle oppfordres til å melde fra om saker som kan tas med.
Flomrisikoplan
- Det skal arrangeres et oppstartsmøte 7. juni, hvor
kontaktpersoner i de 6 kommunene skal delta.
- NVE har midler som kommunene kan søke på som kan brukes til
dette arbeidet.
Informasjonsmøter om hestemøkk

Alle/10. juni

2

-
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Vedtak: Informasjonen tas til orientering.
Evaluering av sandfangseminaret
-

-

15/18

Vi er godt fornøyde med oppmøtet og gjennomføringen av
seminaret.
Var bra med ett innlegg i starten fra FM for så å få ulike
eksempler fra kommuner og NGV
Lokalet var en smule stort, det fungerte, men kunne vært en
fordel med ett litt mindre lokale.
Kunne hatt mer tid til spørsmål på slutten
Var ca. 10 personer som var påmeldt til lunsj som ikke dukket
opp. Neste gang bør det vurderes å sette en betingelse at lunsj
må dekkes av kommunene hvis man ikke møter opp.
Bør sende ut en undersøkelse til deltagerne i etterkant for å få
evaluert seminaret.

Vedtak: Innspillene fra evalueringen tas med neste gang
vannområdet skal arrangere seminar.
Overvannshåndtering
-

-

16/18

Landbruksgruppa arrangerte i april to informasjonsmøter for
hesteeiere om håndtering av hestemøkk. Mellom 55-60 personer
deltok, og det ble gitt god informasjon om temaet.

Det er ønskelig å få ned noen gode fellessetninger som kan
benyttes i kommuneplanrulleringer.
Skedsmo leste opp sine setninger og der var det mye bra.
Alle sender inn setninger som de har i sine kommuneplaner i dag,
daglig leder sammenfatter dette i ett dokument som sendes ut til
kom.tek.gruppa. På neste møte jobber vi med setningene, og får
de ned til en håndfull veldig gode setninger.
Asker/Bærum skal ha veldig gode setninger i sine planer.

Alle/så fort som mulig

Vedtak: Kommunenes setninger blir samlet i et dokument som jobbes
videre med på neste møte.
Sporing av e.coli

Følgende stasjoner ble valgt ut for å gjennomgå en sporing av e.colibakterier i 2018:
- J 14 Haugli-Jeksla
- BØL Bølerbekken, Skedsmo
- L4 Frogner, Sørum
- N6
- Haugerbekken Finstadbekken, Lørenskog
Daglig leder tar kontakt med Norconsult, og hører om de kan ta
ekstra prøver i år som i fjor, og levere til NIBIO.
Daglig leder kontakter også NIBIO for å avtale levering av prøver.

Daglig leder/2018
Daglig leder/2018
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Vedtak: J14, BØL, L4, N6 og Haugerbekken/Finstadbekken velges for
e.coli-sporing i 2018.
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Foreslåtte og planlagte tiltak 2016-2021
Lista ble gjennomgått og oppdatert i fellesskap.
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Vedtak: Det anbefales at lista blir sendt ut sammen med
vannområdets årsmelding til politisk behandling i kommunene.
Glommadata og Vann-Nett
Daglig leder viste frem Glommadata, og vil trenge litt mer
informasjon fra enkelte av kommunene for å kunne fullføre
rapporteringen/oppdateringen. Daglig leder tar kontakt med de det
gjelder snarest.
Vann-Nett skal oppdateres innen 1. september. Fylkesmannen har
ansvaret for kunnskapsgrunnlaget og har frist på det før sommeren.
Viktig at man får vurdert om det er vannforekomster som nå har
endret påvirkning i forhold til det som er registrert nå. For eksempel
hvis et renseanlegg er nedlagt kan påvirkningen bli endret fra fekst
moderat til lav. Viktig å benytte seg av veilederen for vurdering av
påvirkning. Daglig leder vil ha en kommunikasjon med den enkelte
kommune om oppdatering av Vann-Nett.
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Vedtak: Daglig leder tar kontakt med aktuelle kommuner snarest.
Vesentlige vannforvaltningsspørsmål

Daglig leder/snarest

Daglig leder orienterte om prosessen med å revidere de vesentlige
vannforvaltningsspørsmålene.
Dokumentene er tenkt å bli enklere og mer lettleste denne gangen,
mal skal være klar i løpet av mai. Hvem som skal drive prosessen
avhenger av hvem som er vannregionmyndighet etter 1. juli 2018.
Planene skal ut på høring 1. januar 2019, og være på høring i 6
måneder. Blir en ny høringsrunde i 2020, før planene spikres.
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Vedtak: Informasjonen tas til orientering.
Studietur 2018
Studieturgruppa er i ferd med å planlegge studieturen. Den blir mest
sannsynlig i august/september og planen er at den skal gå til
Skottland. Det er så langt tatt kontakt med ulike personer for å få tips
til hva vi bør se/gjøre.
Det vil bli en påmeldingsfrist i siste halvdel av juni. Om kommunene
må bidre med en egenandel avhenger av hvor mange som vil være
med på tur, og på selve opplegget.
Studieturgruppa vil holde kom.tek. gruppa oppdatert etter hvert som
programmet kommer på plass.
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Vedtak: Informasjonen tas til orientering.
Vassdragsovervåking 2017
Årsrapporten for vassdragsovervåkingen i 2017 har kommet. Det er
en nedgang i tilstand på flere av stasjonene. Bunndyrene som drar
ned flere steder, og de samsvarer på flere stasjoner ikke med
resultatene fra den kjemisk-fysiske overvåkingen.
Alle kommunene bes se på resultatene fra sine stasjoner.
I rapporten for 2017 er det ikke tatt med trendanalyser, da
Norconsult bruker en statistisk modell som ikke takler hull i
datamaterialet. Til rapporten for 2018 vil det bli levert inn ett fullt
tallmateriale, men samtidig vurderes det å hyre inn en statistikker til
å gjennomføre trendanalysene. Vanlig prosedyre er å velge modell ut
fra data, og ikke ha en fast modell man bruker uansett datamateriale.
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Vedtak: Informasjonen tas til orientering.
Septikk fra hundepensjonater
Dette er mest sannsynlig et lokalt problem, og ikke noe
kom.tek.gruppa ser at de skal bruke tid på fremover.
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Vedtak: Det jobbes ikke videre med septikk fra hundepensjonater.
Møteplan
Tirsdag 28. august
Tirsdag 30. oktober
Vedtak: Møteplanen godkjennes
Eventuelt
Det kom ikke inn noen saker til eventuelt.
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