
    
   

Referat fra møte i temagruppe kommunalteknikk 15.09.20  
 
Tid: fredag 15. september 2020, 12:00 – 14:30.   
Sted: Teams-møte  
 
Til stede:  Jan Erik Bøgeberg, Lillestrøm (leder) 

Marie Homann, Ullensaker 
Veronica Koster, Gjerdrum 
Olga Burbo, Nannestad 
Cecile Raasok, NRA  
Lone Skjørhaug, Lørenskog 
Line Gustavsen, daglig leder VO 
Mathias Jerpseth, Vannområdekordinator (referent) 

 
Forfall:  Kari-Anne S. Gorset, Lunner 

Terje Kristian Bogstrand, Nittedal 
Linda A. Grimsgard, Rælingen   
 

Ved behov:  Trygve Rognstad, Gran 

 

Kopi av referat sendes: Toril Giske, Oslo kommune 

 
  

Sak  Innhold Ansvar/frist  
13/20  Innkalling, dagsorden og saker til eventuelt   

  
• Godkjenning av innkalling og dagsorden  

  
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.  

 

14/20  Presentasjonsrunde 
   

 

15/20  Orienteringer  

  

15/20-1 Kartlegging av miljøgifter i fisk i Nedre Nitelva 

- Prøvefiske har blitt gjort. Det var mest fisk på nedre stasjon 

med mest brasme, flire og gjørs i garnene. Ferdig rapport har 

frist 15. desember.  

 



15/20-2 Analyser av overvann fra kunstgressbaner 

- Prøvetaking pågår. 

15/20-3 Overvåkingsprogrammet ut på anbud 

- Temagruppe kommunalteknikk sender innspill på hvilke nye 

prøvestasjoner de ønsker vannprøver i det nye 

overvåkningsprogrammet. Bør samordne med kommunens 

representant som sitter i økologigruppa. (Gjelder ikke 

kommunene Oslo, Lørenskog, Gran og Lunner) 

15/20-4 Båtseptik 

- Oppstartsmøte i starten av november. 

 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering.   

16/20  Nedgravde oljetanker 
 

- Det diskutert litt rundt oljetanker og status i noen av 
kommunene. 

- Etter det har kommet inn mer informasjon om tilstand i de 
ulike kommunene kan det opprettes en ad hoc-gruppe om 
dette er ønskelig.  

- Frem til neste møte sender kommunene innspill på status 
innenfor oljetanker. (se vedlegg om oljetanker).  

- Ved neste møte tas en runde på hva kommunene har gjort 
for å avvikle oljetankene, og for å dele gode/dårlige 
erfaringer i prosessen. 

 
 
Vedtak: Statuser på oljetanker forberedes til neste møte.  

Alle innen 8. oktober    

17/20  Snødeponier 

 
Det ble diskutert litt rundt snødeponier og hvordan det skal jobbes 
videre med dette. Noen kommuner fortalte om status i sin 
kommune. 

- Aktuelle temaer som dukket opp fra Lørenskog: 
o Private aktører oppretter deponier  
o Tar tid å finne egnede snødeponier 
o Behovet for måking og deponier øker med fortetting 

og mindre grøfter 
- Frem til neste møte sender kommunene inn innspill på 

kommunens status innenfor (se vedlegg om snødeponier).  
- Ved neste møte tas en runde på hvordan deponering av snø 

gjøres i de ulike kommunene. Løsninger som i dag fungerer 
godt er spesielt interessante.  

 
 
Vedtak: Statuser på snødeponier forberedes til neste møte. 

Alle innen 8. oktober    

18/20  Oppdatering på vannforvaltningsplan og tiltaksprogram 
 



Utarbeiding av ny vannforvaltningsplan er i fase 1 av 5. Høring av 

utkastet er satt opp fra 1. januar – 31. mars. 2021, hvor dere kan gi 

innspill.  

Vedtak: Informasjonen tas til orientering.  
19/20  DNA-testing av e.coli-bakterier.  

  
- Runde to av sporing av e.coli-bakterier ble gjennomført 

før sommeren. 
- Prøvene avdekket at mesteparten av E. coli-bakteriene 

funnet stammer fra annet, noe som vil si naturlige 
årsaker (fugler, elg, hund, katt o.l) 

- Generelt lite bakterier fra mennesker  
- Bølerbekken hadde høye verdier fra mennesker i 

november, men dette var veldig redusert nå før 
sommeren. Det har blitt jobbet på en pumpestasjon i 
dette området. 

- Solbergbekken hadde høye verdier fra drøvtyggere før 
sommeren. Dette følges opp med landbruksgruppa. 

  
Vedtak: Informasjonen tas til orientering.  

Line/Temagruppe landbruk 

20/20  Oppdatering av Vann-Nett  
  

- Det er fortsatt ting som gjenstår i Vann-Nett før det er 
ferdig oppdatert. Spesielt gjelder dette 
kommunalteknikk. 

- Vannregionmyndigheten har gitt beskjed om at vi kan 
fortsette å oppdatere utover høsten. Alle 
oppdateringene vil da ikke bli med i høringsrunden, men 
det kommer med i de ferdige planene. 

- Det vil være behov for litt mer informasjon fra flere av 
kommunene, blant annet når det gjelder sandfang. Line 
tar kontakt. 

  
Vedtak: Informasjonen tas til orientering.  

Line/Fortløpende 

21/20 Aktiviteter 2021 og videre 

- Båtseptik 

- Nedgravde oljetanker  

- Snødeponier  

Forslag  

- Overvannsrensing  

o Rensing av vann fra vei, mulig samarbeid med 

fylkeskommunen  

o Mikroplast fra bildekk  

- Fortsettelse sporing av E. coli 

- Lørenskog skal inn i overvåkingsprogrammet 

Alle/neste møte 



- Seminar 

Til neste møte tenker alle gjennom hvordan et prosjekt på overvann 

kan være, og om det er noen temaer vi ønsker å ha seminar om 

fremover. 

Vedtak: I 2021 og videre vil det jobbes med overnevnte saker. 

22/20  Runde rundt bordet  
  
Alle forteller kort om relevante ting i sin kommune (maks 2-3 min)  

 
- NRA, jobber med å lukke avvik etter tilsyn fra 

Fylkesmannen. 4 avvik + 1 anmerkning.  
o Avløpsvann til vann (overbelastet kapasitet) 
o Brudd på linja til nitrogenrensing Gammelt 

anlegg.   
o Mangelfulle rutiner. NRA samordning med andre 

kommuner kan forbedres 
o Dårlig intern rapportering, lagd nye prosedyrer  

 
Gjerdrum 

- Øvre Romerike brannvesen har oversikt over oljetanker, 
men vanskelig å få oversikt 

- Sliter med å finne oversikten  
- Finne andre alternativer til 2 av fotballbanene de har. 

Det ønskes å finne alternativ fyllmateriale til 
gummigranulat.  

 
Nannestad 

- Kommunen sendte pålegg på strekningen som er 
planlagt som etappe 3 i utbyggingen av kommunalt 
avløpsnett. 
 

Lørenskog 
- Jobber med: 

o Kumrehabilitering  
o Kildesporeteam 
o Skifte ut ledninger 

 
Ullensaker 

- Skal knytte folk på offentlig avløp  
 
Lillestrøm 

- Gjennomført PA6 oppgradering, renere vann går ut til 
Nitelva. 

- Bølerbekken er renset opp 
  

 

23/20  Møteplan 2020    



 

 

  
• Doodle på siste halvdel november  

  
Vedtak: Neste møte bestemmes via doodle.  

  Eventuelt    


