Referat fra møte i temagruppe kommunalteknikk den 30.10.18
Sted: Skedsmo rådhus, møterom Asak
Tid: 11:00-15:00
Til stede:

Linda Angela Grimsgard, Rælingen (leder)
Tone Helland, Skedsmo
Asgeir Hagen, Skedsmo
Terje Martinsen, Lørenskog
Steinar Karlsen, Nannestad
Terje Kristian Bogstrand, Nittedal
Liv Thea Hanestad, Sørum
Kjersti Enger Dybendal, Ullensaker
Mina Rahimzaie, Fet
Line Gustavsen, prosjektleder (referent)

Forfall:
Kari-Anne S. Gorset, Lunner
Ingar Solberg, Gjerdrum
Simon Haraldsen, FMOA
NRVA

Ved behov:
Trygve Rognstad, Gran

Kopi av referat sendes: Toril Giske, Oslo kommune

Sak

Innhold

34/18

Godkjenning av innkalling og dagsorden, saker til eventuelt

35/18

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes
Gjennomgang av aktuelle referater

Ansvar/frist

Referatene fra siste møte i kommunalteknikkgruppa, prosjektgruppa
og styringsgruppa ble gjennomgått.
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Vedtak: Gjennomgang av referatet tas til orientering.
Orienteringer
-

Kartlegging av edelkreps og vasspest
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Kartleggingene er gjennomført og rapporter forventes i løpet av
november. Det ble funnet bra med edelkreps i Nannestad og i
Kverndalsbekken, kun en kreps i Gjermåa, og ingen i de sørlige
delene av Leira. Vasspest ble funnet i Isakbekken i Skedsmo, og
eDNA -analyser viste vasspest ved utløpet av Nordbytjernet.
Flomrisikoplan
Prosjektgruppe er på plass med en midlertidig leder av
prosjektgruppen.
Splitting av vannforekomster
Vi kommer til å måtte splitte enkelte vannforekomster da de
strider mot reglene for hva en vannforekomst er. Lars Stalsberg i
Vann-Nett kommer tilbake til oss angående dette til vinteren.
Kunstgressbaner og gummigranulat
Det jobbes med rapporten, og det sendes ut til kommunene så
fort en del er klar (sendes til aktuell kommune). Styringsgruppa er
opptatte av denne rapporten og ønsker den ferdigstilt så fort som
mulig.
Vann-Nett
Vannområdet har gjort de oppdateringene som vi skulle gjøre
innen fristen. Det ble litt ekstra arbeid i etterkant av fristen da
andre sektormyndigheter som Miljødirektoratet flyttet tiltak som
stod på dem over til kommunene.
Kraftverk i Nitelva
Det har igjen kommet henvendelse til vannområdet angående
driften av kraftverkene i Nitelva, da Nitelva tørrlegges i perioder
nedstrøms kraftverkene. Lokalpersoner i Nittedal er bekymret for
livet i elva og for økt erosjon. Miljødirektoratet har flyttet tiltaket
med problemkartlegging over til kommunene og foreslår dialog
med grunneiere. Økologigruppa vil følge opp denne
problemstillingen i 2019.
Brånåsdeponiet
Stort fokus på dette i media om dagen. Det er målt giftige nivåer
av blant annet sink i bekken nedstrøms deponiet. Sink kan i høye
konsentrasjoner blant annet ta livet av fisk. For Nitelva er dette
mest sannsynlig ikke noe stort problem da konsentrasjonene blir
fortynnet.
Kommunen følger opp fremover, og vannområdet følger med.
DNA tester av E.coli-bakterier har ikke blitt gjennomført. Daglig
leder prøver å få det til i inneværende år, hvis ikke det er mulig
blir det overført til 2019.

Vedtak: Informasjonen tas til orientering.
Hovedutfordringer i vannområdet
I forbindelse med forarbeidene til ny planperiode får vannområdene
ansvar for å fylle ut dokumentet hovedutfordringer. Foreløpig frist er
satt til 17. desember, kan bli noe dager senere.
I møte i økologigruppa 25. oktober ble det foreslått å innhente
bistand fra en konsulent til dette arbeidet. Styringsgruppa har stilt seg
positive til dette så langt det dekkes inn under årets budsjett og
følger regelverket om offentlig anskaffelser. Daglig leder har vært i
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kontakt med konsulentfirma som tar slike oppdrag og de har
kapasitet til å påta seg jobben og skal komme med ett tilbud snarlig.
Så sant tilbudet blir under 100 000 som er grensen for å gå til direkte
anskaffelse vil vannområdet mest sannsynlig takke ja til bistand.
Daglig leder vil lage et saksfremlegg for styringsgruppa for å få et
formelt vedtak før vi eventuelt takker ja.
Informasjon om hva kommunene må bistå med inn i dette arbeidet
vil komme så fort det er avklart om vi får bistand til arbeidet eller
ikke.
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Line/Snarest mulig

Vedtak: Informasjonen tas til orientering.
Aktiviteter 2019
Det var vanskelig å komme på mulige aktiviteter under møtet, men
følgende ble foreslått:
- Fortsette med DNA-tester av e.coli-bakterier. I tillegg til de vi
eventuelt ikke får tatt i 2018 bør vi velge ut noen flere stasjoner.
- Ta de prøvene som vi har fått henvendelse om
- Nedgravde oljetanker
- Utslipp av båtseptik og septik fra bobiler. Hva er praksis i dag, finnes
det tømmestasjoner?
- Studietur april/mai 2019
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Line går igjennom referater/årsmeldinger fra andre vannområder og
plukker ut aktuelle saker, og sender ut til temagruppa. Aktiviteter i
2019 blir så fastsatt via mail.

Line/10.11.2018

Vedtak: Aktiviteter 2019 fastsettes i etterkant av møtet.
Bytte av gruppeleder for 2019

Alle/16.11.2018

Rælingen har hatt gruppelederansvaret i 2018, og kan gjerne ta ett år
til.
Følgende står på tur for gruppeledervervet:
2020: Skedsmo (Lillestrøm kommune)
2021: Ullensaker
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Vedtak: Gruppeleder for 2019 blir Linda A. Grimsgaard fra Rælingen
kommune.
Runde rundt bordet
Alle forteller kort om relevante ting i sin kommune (maks 2-3 min)
Rælingen:
- Ingen ting nytt siden sist.
Lørenskog:
- Får besøk av Fylkesmann for revisjon av grunnforurensning.
Skedsmo:
- Brånåsen tar mye tid for noen personer i kommunen. Ellers
samme saker som tidligere.
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Fet:
- Sandfang registrert og kartlagt og begynt å tømme. Tatt de som
var mest kritiske.
- Går mye i kommunesammenslåing for tiden.
- Spredt avløp går litt sakte for henger sammen med andre
prosjekter.
Sørum:
- Registrert alle sandfang i sommer. Ikke begynt å tømme.
- Jobber med spredt avløp.
- Diesellekkasje fra oljetanker på Vestby. Stor opprydningsjobb
som må gjøres. Utslipp til Glomma.
- Kommunesammenslåing.
Nittedal:
- Jobber videre med å legge ned renseanleggene. Snart klart for å
legge ned Slattum – skal etter planen skje i starten av 2019. Det
er nå gravd i Nitelva hele veien til Slattum.
- Sprett avløp
- oljetanker
Ullensaker:
- Ny ansatt som skal jobbe med tilsyn på spredt avløp og næring og
industri. Lagt opp plan for hvor mange tilsyn hvert år. Tilsyn hvert
5 år for spredt avløp, og hvert fjerde år for næring og industri.
Nannestad:
- Sandfang – veg som har fått ansvaret. Men går sakte. Skal prøve å
få tømt fremover og sjekke fyllingsgraden for å få en god
fremgangsmåte.
- Sender fortsatt ut mange brev om oppgradering av spredte
avløpsanlegg, og har også begynt å fatte vedtak om tvangsmulkt.
- Sendt ut mye brev på spredt avløp.
- Steinar Karlsen går av med AFP til sommeren, Olga Burbo vil
overta plassen i temagruppe kommunalteknikk fra 2019. Begge
stiller på første møte i januar.
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Møteplan 2019
Januar
Mai
August
oktober
Daglig leder sender ut forslag til møtedatoer i januar i etterkant av
møtet.

Line/31.10.2018

Vedtak: Møteplan godkjennes
Eventuelt
Ingen saker til eventuelt.
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