
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra møte i temagruppe kommunalteknikk 

Tid: 18.11.2021, 10:00 – 10:35.   
Sted: Teams-møte  
 
Til stede:  Jan Erik Bøgeberg, Lillestrøm 

Anton Ploshchik, Lørenskog 
Tor Kristian Bogstrand, Nittedal 
Olga Burbo, Nannestad 
Linda A. Grimsgaard, Rælingen (fra 10:25) 
Rita Romsås Fjeldberg, Ullensaker 
Oda Felix Sønslien, Statsforvalteren Oslo og Viken 
Line Gustavsen, daglig leder vannområde (referent) 

 
Forfall:  Kari-Anne S. Gorset, Lunner 

Veronica Koster, Gjerdrum 
Toril Giske, Oslo kommune 
Cecile Raasok, NRA  

 
 

Ved behov:  Trygve Rognstad, Gran 

 

Saksliste  
Sak nr.   Innhold Ansvar/frist  

27/21 Innkalling, dagsorden og saker til eventuelt   
  
• Godkjenning av innkalling og dagsorden  

  
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.  

 

28/21 Gjennomgang av aktuelle referater 
 
Referater fra møtene i administrativ gruppe () og styringsgruppa (2021) ble 

gjennomgått 

 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

 

29/21 Orienteringer  

 

29/21-1 Kartlegging av edelkreps på Romeriksåsen 

- Det ble kun funnet edelkreps i ett vann, Råsjøen, og dette er mest 

sannsynlig etter en ulovlig utsetting en tid tilbake. 

- MiljøDNA undersøkelsene viste heller ingen spor av edelkreps. 

 
 
 



- Det er trolig naturlige årsaker til at det ikke er edelkreps i vannene på 

Romeriksåsen, og det anbefales derfor ikke videre oppfølging. 

 

29/21-2 Overvåkingsprogrammet 

- Anbudsrunden er fullført, og det er tatt en avgjørelse om hvilket firma 

som får oppdraget. 

- Ny kontrakt skal være på plass til 1.1. 2022. 

29/21-3 Båtseptik 

- Traineene i Lillestrøm kommune har nå kommet med forslag, det må nå 

bestemmes et møte for å gå igjennom dette og for videre fremdrift i 

prosjektet. 

 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering  

30/21 Valg av ny leder i temagruppe kommunalteknikk. 

 

Følgende kommuner har hatt vervet de siste årene: 

2014-2015: Lørenskog 

2016-2017: Gjerdrum 

2018: Nittedal (ett møte) 

2018-2020: Rælingen 

2020-2021: Lillestrøm 

 

Det ble bestemt å gjennomføre en trekning av de gjenværende kommunene, 

der Gran ble holdt utenfor da de ikke deltar i møtene. Hver kommune fikk et 

nummer fra 1-5 og det ble så brukt en tilfeldig nummervelger. Resultatet ble 

som følgende: 

 

2022: Oslo 

2023: Nittedal 

2024: Ullensaker 

2025: Nannestad 

2026: Lunner 

 

Oslo deltok ikke på møtet, og det vil det neste året muligens være noen 

omrokkeringer der. Nittedal har derfor sagt ja til å ta vervet i 2022 om det blir 

vanskelig for Oslo. 

 

Vedtak: Oslo velges til leder av temagruppe kommunalteknikk forutsatt at det 

passer med deltagelse i gruppa. Eventuelt bytter Nittedal og Oslo plass.  

 

31/21 Felles tiltak i Vann-Nett for planperioden 2016-2021 

 

I Vann-Nett ligger det tre fellestiltak som gjelder kommunalteknikk. Dette er: 

- Leira-Nitelva - R - lokal overvannsdisponering 

- Leira-Nitelva – R - oppgradering ledningsnett 

- Leira-Nitelva - R- opprydding spredt avløp 

 



Det ble besluttet at alle disse tiltakene avsluttes ved utgangen av 2021 og 

erstattes med kommunevise tiltak. Hver kommune må bidra med informasjon 

for å få på plass nye tiltak. 

Vedtak: Nåværende tiltak avsluttes, og erstattes med nye kommunevise tiltak.   

32/21 Aktuelle temaer for kommunalteknikkgruppa 

 

Anton har laget en god oversikt over mulige aktuelle temaer. Gruppa synes det 

er mange interessante temaer, men for flere at temaene kan det være andre 

enn de som sitter i gruppa som bør bidra inn med kunnskap. Dette kan løses ved 

at de enten er med på et møte, eller at det opprettes egne adhoc-grupper. 

 

For å kunne få en bedre diskusjon skal alle se på lista til neste møte, og 

diskutere innad i egen kommune. Det kan også spilles inn flere temaer til daglig 

leder, så blir disse lagt til lista. 

 

På neste møte vil det da bli avgjort hva som skal jobbes mer med fremover. 

 

Vedtak: Alle diskuterer lista i sin kommune frem mot neste møte i januar 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle/medio januar 
2022 

33/21 Runde rundt bordet 

 

Lillestrøm: 

- Jobber med tiltakskortene som skal fylles ut. - T4 skjema. 
- Ellers går arbeidet som normalt 

 
Lørenskog: 

- Jobber med hovedplan vann og avløp. 
- Prøver å få bedre samhandling med byggesak. 
- Jobber med å få digitalisert vannmålere. 

 
Ullensaker: 

- Veileder for overvannshåndtering. 
- Plan for trykkavløp. Både for å få flere tilknyttet eksisterende trykkavløp 

og hvordan kommunen bør bygge trykkavløp i fremtiden. 
- Prosjektgruppe som jobber med Blågrønn faktor. Finner aktuelle 

prosjekter i kommunen for å beregne blågrønn faktor (iht. standarden). 
Slik at vi kan finne et passende "krav" til utbyggere i fremtidige 
prosjekter. 

- Overvåke renseparken for overvann fra Jessheim bedre ved å ta flere 
prøver, både av vannmassene men også av sediment. 

 
Nannestad: 

- Norconsult ser på mulighet for interkommunalt samarbeid på 
oppfølging av spredt avløp. 

- Det er forsinkelser når det gjelder oppgradering av spredt avløp pga. 
korona.  

- Det jobbes mye på ledningsnett for tiden. 
 
Nittedal: 

 



- Det er fortiden normal drift, og mye tid går fortsatt til etterarbeidet 
etter skredet. Jobbes nå med infrastruktur. 

- Jobber også med forberedende arbeid til ny hovedplan 
 
Rælingen: 

- Jobber med ny hovedplan VA – det forsøkes nå få til en koordinering 
mellom kommunene som jobber med nye hovedplaner.  

 
Statsforvalteren i Oslo og Viken: 

- Jobber også med å fylle ut tiltakskort, Statsforvalteren skal fylle ut for 
T2 og T7 

 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

34/21 Møteplan 2021  
  

- Januar 
- Mai 
- September 
- November 

 
 
Vedtak: Møteplan ble godkjent. Dato for januarmøtet fastsettes kort tid etter 
møtet.  

   

 
Eventuelt  
 

- Det var ingen saker til eventuelt 

  

 


