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Referat fra møte i temagruppe kommunalteknikk den 28.08.18 
 

Sted: Skedsmo rådhus, møterom Asak 

Tid: 11:00-15:00 

 

Til stede:  Linda Angela Grimsgard, Rælingen (leder) 

Tone Helland, Skedsmo 

  Terje Martinsen, Lørenskog  

Anette Åkerstrøm, Ullensaker 

Steinar Karlsen, Nannestad 

Cecilie Raasok, NRA 

Simon Haraldsen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

Liv Thea Hanestad, Sørum  

Kjersti Enger Dybendal, Ullensaker  

Line Gustavsen, prosjektleder (referent) 
 

Forfall:   

  Kari-Anne S. Gorset, Lunner 

  Mina Rahimzaie, Fet 

Tor Kristian Bogstrand, Nittedal kommune, 

  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 Ansvar/frist 
24/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden, saker til eventuelt 

 
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes 

 

25/18 Gjennomgang av aktuelle referater 
 
Referatene fra siste møte i kommunalteknikkgruppa ble gjennomgått. 
 
Vedtak: Gjennomgang av referatet tas til orientering. 

 

26/18 Orienteringer 
 
Biologisk overvåking 

NIVA fikk oppdraget og var raskt ute for å ta vårprøvene. 
Resultatene fra vårprøvene ble levert vannområdet innen 

 
 
 
 
 

  



2 

 

fristen 1. juli, og viser at det var rett avgjørelse å ta nye 
prøver. Alle stasjonene kommer ut med bedre tilstand enn 
det høstprøvene viste, en av stasjonene har gått fra dårlig 
høsten 2017 til svært god vår 2018. Stasjonen Kongsvang gikk 
opp fra dårlig høst 2017 til moderat vår 2018, og er den 
eneste av stasjoene som kommer ut som bekymringsfull. En 
årsak kan være den varme våren og at insektene her hadde 
svermet før prøvetagning, men vi vil undersøke om det har 
skjedd noe i området, for eksempel skogbruk/gjødsling av 
skog. Endelige konklusjoner for økologisk tilstand på de syv 
stasjonene vil først tas etter resultatene fra høstprøvene 
foreligger. 

Vassdragene no. 2 
Kom ut i slutten av juli, kommet flere positive 
tilbakemeldinger. Det er bare å sende inn saker som kan være 
med i no. 3 som kommer i desember. 

Flomrisikoplan 
- Oppstartsmøte ble avholdt 7. juli og det var positiv stemning. Det 

skal innkalles inn til ett nytt møte snarlig hvor det forhåpentligvis 
kommer på plass en prosjektleder. 

Faktaark om flom 
- Økologigruppa har nå ferdigstilt to faktaark om flom, 

kommunene får trykte eksemplarer om ønskelig. Se elveliv.no. 
Sporing av e.coli 
- Norconsult har ikke blitt kontaktet angående dette enda, må 

gjøres snarlig. 
Kunstgressbaner og gummigranulat 
- Daglig leder har vært på befaring til alle kunstgressbanenen (36 

stk) i vannområdet, og det er et trist syn over alt. Denne og neste 
uke skal det gjennomføres noen visuelle undersøkelser i enkelte 
bekker for å se om vi finner granulat. Rapport skal fremlegges for 
prosjektgruppa i midten av september og forhåpentligvis for 
styringsgruppa i slutten av september. 

 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 

 
 
Alle/10. juni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27/18 Overvannshåndtering 
 
- Det er et veldig kostnadseffektivt tiltak å koble fra taknedløp. Det 

er nok mulig å benytte § 24 enkelte steder. 
- Det er viktig å få inn flomveier og hensynssoner. 
- Det er også viktig å få inn skjøtsel da anleggene må vedlikeholdes. 
- Tretrinnsstrategien bør utvikles til en 5 trinnsstrategi – 

planlegging i starten og skjøtsel til slutt. 
 
Vedtak: Punktene som ble satt opp i møtet sendes ut til deltageren i 
kommunalteknikkgruppa, og kan benyttes i arbeidet med kommunale 
planer. 

 
 
 
 

28/18 Notat om driftsløsning for kontroll av private avløpsløsninger 
 
- Nettverksgruppa skulle ta seg av dette, men det har ikke skjedd 

noe her. Fortidlig for å starte ett samarbeid.  
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- Det skal være et kurs i september for kommuner i vannområdene 
Øyeren og Morsa. Her skal de lære om drift av disse løsningene 
for å kunne gjennomføre bedre kontroller. 

- Norsk vann skal utarbeide noe veiledningsmateriell for 
saksbehandlere i kommunene og anleggseiere.  

 
Vedtak: Notatet er utsatt frem til videre 

 
Linda sender info til Line 
om kurset 
 
 
 

29/18 Vann-nett 
 
Kontakte Ruben angående å få inn Gardermoen inn som påvirkning 
på Leira nedstrøms krokfoss.1 
 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

 
 
 
 
 
 

30/18 Karakterisering av økologisk tilstand 
 
Det er mange av vannforekomstene hvor vi mangler eller har lite 
kunnskap. Det kan være en mulighet å få noen ekstra midler fra FM 
for å innhente mer kunnksap. 
Det kan være aktuelt å splitte noen vannforkomster da de fekst 
starter i forholdsvis uberørt skogslandskap før de renner ned i 
jordbrukslandskapet. 
 
Vedtak: Det vil bli en gjennomgang av alle vannforekomster utover 
høsten/vinteren. 

 
 
 
 
 
 

31/18 Studietur høsten 2018 
 
- Ønske om å prøve å få på plass en tur til Skottland. Stockholm 

som en reserveløsning. 
- Mai/april 2019 er et godt tidspunkt. 
  
Vedtak: Studiegruppa jobber videre med å få til en studietur til 
Skottland i april/mai 2019. 

 
 

32/18 Runde rundt bordet 
 
- Sørum 
- Ullensaker 

o Kjersti går inn foreløpig. 
o Ny person som skal jobbe på tilsyn og NIP 
o Feil i en forskrift om påslipp så dette har stoppet litt 

arbeidet på NIP 
o Skal begynne å jobbe med overvann, strategi og 

modelering. 
Nannestad: 

o Vedta ny kommuneplan – høringsdokumnet ute nå. 
o Fått på plass reservedrikkevannsløsning.  
o Spredt avløp jobbes fortsatt med. 

- Sørum 
o Går fremover med sandfang – alle er kartlagt – 

kontorjobb som gjenstår 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Etterskrift: Garermoen RA lå inne som påvirknig 
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o Bra tempo på spredt avløp 
o Mye kommunesammenslåing  

- Lørenskog 
o Sandfang 
o Stor byggeaktivitet – skihallen åpnes til vinteren. 
o Går treigt med de spredte avløpene som gjenstår. Ønsker 

heller minirenseanlegg enn å koble på kommunalt nett 
selv om det er mulig. 30-40 boliger som står igjen. 

- Skedsmo 
o Store utbygninger som går sin gang.  
o Bekkeåpningsmuligheter på Skjetten. Stor interesse for å 

få gjennomført dette. 
o Spredt avløp går sin gang, noe skal kanskje gjøres 

kommunalt, mye skal være spredt da det er langt unna.  
o En del rehabilitering av AF ledninger. 

- Rælingen  
o Dammensvika skal bygges ned forslag 
o Nye sentrum i rælingen rundt marikollen – mye på planen 

om dagen. 
 

33/18 Møteplan 2018 
 
Tirsdag 30. oktober 
 
Vedtak: Møteplan godkjennes 

 

 Eventuelt 
 
Ingen saker til eventuelt. 
 
 

 
 
 

 


