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Referat fra møte i temagruppe kommunalteknikk den 05.06.20 
 

Sted: Teams-møte 

Tid: 10:00-11:30 

 

Til stede:  Linda Angela Grimsgard, Rælingen (leder) 

  Terje Kristian Bogstrand, Nittedal 

Marie Homann, Ullensaker 

Olga Burbo, Nannestad 

Cecilie Raasok, NRVA 

Line Gustavsen, prosjektleder (referent) 
 

Forfall:   

  Kari-Anne S. Gorset, Lunner 

  Terje Martinsen, Lørenskog  

Jan Erik Bøgeberg, Lillestrøm  

Veronica Koster, Gjerdrum 

  

Ved behov:  

Trygve Rognstad, Gran 

 

 

Kopi av referat sendes: Toril Giske, Oslo kommune 

 

 

Sak  Innhold Ansvar/frist 
01/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden, saker til eventuelt 

 
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes 

 

02/20 Godkjenning av referat fra 5.12.2019 
 
Vedtak: Referatet godkjennes 

 

03/20 Gjennomgang av aktuelle referater 
 
Referatene fra siste møte i styringsgruppa ble gjennomgått. 
 
Vedtak: Gjennomgang av referatet tas til orientering. 

 

04/20 Orienteringer 
 
- Prosjekter 2020 

o Det skal kartlegges miljøgifter i fisk i Nedre Nitelva. Vært mye 
fokus i Romerikes blad på om det er trygt å spise fisken. 

o To kroksjøer i Nannestad skal tilstandvurderes – disse er 
nesten grodd helt igjen. 
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o Edelkrepsprosjektene fortsetter – noe i Leira, 
Gjerdrumsgjermenningen og Gjermåa, men aller mest i 
Østmarka. 

o Skal kartlegge sinkavrenning fra kunstgressbaner. 
o 3 prosjekter med biologisk overvåking – vannplanter, 

bunndyr og begroingsalger. Dette gjennomføres hvert 3. år. 
 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05/20 Valg av ny leder av kommunalteknikkgruppa 
 
- I følge vedtak 15/16 er det Skedsmo kommunes tur til å ha 

ledervervet i 2020.  
- Jan Erik Bøgeberg, Lillestrøm kommune ble derfor valgt til leder av 

gruppa. 
 
Vedtak: Jan Erik Bøgeberg, Lillestrøm kommune velges til leder av 
kommunalteknikkgruppa for 2020 med mulighet for forlengelse i 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

06/20 Vikar for daglig leder 
 
- Mathias Kværnmo Jerpseth har blitt ansatt som vikar. Han starter i 

jobben 17. august 2020 og er ansatt frem til 15. august 2021. Han 
har levert masteroppgaven sin innen limnologi denne våren. 

- Mathias vil jobbe 100% hele året, mens daglig leder vil jobbe 20% 
fra 1. september, da hovedsakelig fra hjemmekontor. 

 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 

 
 
 
 

07/20 Lokalisering av vannområdet 
 
- Lokaliseringen av vannområdet ble diskutert. Gruppa er enige i at 

Fet kommunehus ikke er opptimal plassering av 
vannområdesekretariatet og at lokaliseringen bør være innad i 
vannområdet. 

 
 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 

 
 
 
 
 
 

08/20 Hvordan skal vi legge opp høsten? 
 
- Høsten ble diskutert både når det gjelder møtepunkt og aktiviteter. 

Vi ser an koronasituasjonen til høsten, og om det er mulig tar vi 
fysiske møter, eventuelt hvor noen deltar på Teams. Teams-møter 
fungerer også fint, så det er mulig å avholde digitale møter også til 
høsten. 

- Utslipp fra båtseptikk 
o Dette blir ett samarbeidsprosjekt med Øyeren. Fra 

vannområde Leira-Nitelva går Mathias K. Jerpseth og Linda 
A. Grimsgaard inn i arbeidsgruppa, og muligens også Jan 
Erik Bøgeberg. 

o Det jobbes med å få ett oppstartsmøte før neste møte i 
kommunalteknikkgruppa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mathias K. Jerpseth/ 1. 
september 2020 
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- Nedgravde oljetanker 
o Dette blir tema på neste møte i gruppa – gruppa bistår inn 

mot et saksfremlegg. 
- Snødeponier 

o Dette blir tema på neste møte i gruppa – gruppa bistår inn 
mot et saksfremlegg. 

 
Vedtak: 

1. Møtene avholdes enten fysisk eller på Teams til høsten 
avhengig av koronasituasjonen 

2. Det opprettes en arbeidsgruppe som skal jobbe med anlegging 
av tømmeanlegg for båtseptikk. Mathias K. Jerpseth og Linda A. 
Grimsgaard går inn i arbeidsgruppa. 

3. Nedgravde oljetanker og Snødeponier blir tema på neste møte 

09/20 DNA-testing av e.coli-bakterier 
 
Det har blitt bestilt prøvetaging på de samme stasjonene som ble 
prøvetatt i november 2019. Prøvene skal nå tas i en tørrversperiode 
slik at vi kan se om det gir noe utslag på kildene til e.coli-bakteriene. 
 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 

 

10/20 Oppdatering av Vann-Nett 
 
- Oppdateringen av Vann-Nett har tatt tid da splittingen av 

vannforekomster førte til mye merarbeid. All data som lå på en 
vannforekomst som ble splittet ble «arvet» av alle de nye 
vannforekomstene og måtte slettes enkeltvis. Det var blant annet 
plutselig pumpestasjoner oppe i Østmarka. 

- Det har kommet inn mye informasjon fra flere av kommunene.  
- Ønsker innspill om hvor mange sandfang det er i kommunene, og 

hvor mange som skal tømmes hvert år. 
 
Vedtak: Kommunene spiller inn manglende informasjon, inkludert 
informasjon om sandfang. 

 

11/20 Runde rundt bordet 
 
Nittedal: 
- Har to store prosjekter 

o Ny hovedledning i forbindelse med nedlegging av 
renseanlegg. Etappe 2 er i gang og går fra Slattum til 
Rotnes. Hvor skal ledningen legges? Norconsult skal se på 
optimal lokalisering. 

o Kvikkleireskredet. Opprydingen består av 6 trinn hvor de 4 
første nå er ferdig. Nå gjenstår rehabilitering og 
erosjonssikring av elva, og å få på plass infrastruktur 
inkludert ny pumpestasjon. 

Ullensaker: 
- Jobber med å se på hvilke pumpestasjoner som går i overløp. Det 

er gjort en jobb på dette tidligere. 3 pumpestasjoner er 
oppgradert, 1 oppgraderes nå. Noen var ikke med i den 
opprinnelige handlingsplanen, de vil bli vurdert nå. 
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- Det ble startet kartlegging av hvor overvann fra Kløfta-området 
renner ut til resipienter. Planen fremover er å undersøke 
forurensningsgrad og mulige tiltak. 

- Renseparken vedlikeholdes, og dette arbeidet er snart avsluttet. 
Rælingen:  
- Utbygging i Fjerdingby sentrum. 
- Rehabilitering av avløp – PA15 skal rehabiliteres, det er valgt 

entreprenør. 
- Det har vært en stor mengde overløp i 2019, skal sette i gang 

undersøkelser i august. 
 

12/20 Møteplan 2020 
 
- 15. september 
- November – dato fastsettes senere 
 
Vedtak: Møteplan godkjennes 

 
 
 
 
 
 

 Eventuelt 
 
Ingen saker til eventuelt. 
 
 

 
 
 

 


