
 

 

 

 

 

 

 

Referat fra møte i temagruppe kommunalteknikk 

Tid: 17.02.2022, 10:00 – 11:20.   
Sted: Teams-møte  
 
Til stede:  Tor Kristian Bogstrand, Nittedal (leder) 

Jan Erik Bøgeberg, Lillestrøm 
Anton Ploshchik, Lørenskog 
Olga Burbo, Nannestad 
Veronica Koster, Gjerdrum (til 10:30) 
Toril Giske, Oslo kommune (til 11:00) 
Linda A. Grimsgaard, Rælingen 
Anette Strømme, Statsforvalteren Oslo og Viken (fra 11:00) 
Cecile Raasok, NRA  
Line Gustavsen, daglig leder vannområde (referent) 

 
Forfall:  Kari-Anne S. Gorset, Lunner 

Rita Romsås Fjeldberg, Ullensaker 
 

Ved behov:  Trygve Rognstad, Gran         

  Ola Rossing Eide, SVV 

 

Saksliste  
Sak nr.   Innhold Ansvar/frist  

01/22 Innkalling, dagsorden og saker til eventuelt   
  
• Godkjenning av innkalling og dagsorden  

  
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.  

 

02/22 Gjennomgang av aktuelle referater 
 
Referater fra møtene i administrativ gruppe (07.12.21) og styringsgruppa 

(09.12.21) ble gjennomgått 

 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

 

03/22 Orienteringer  

 

03/22-1 Prosjekter 2022 – søkt midler til: 

- Vassdragsovervåking i Østmarka 

o Rælingen og Lørenskog 

o Oppfølging av forvaltningsplan for edelkreps 

o Samarbeid med vannområde Øyeren 

- Kartlegging av edelkreps Østmarka 

o Rælingen og Lørenskog 

 
 
 



o Oppfølging av forvaltningsplan for edelkreps 

o Samarbeid med vannområde Øyeren 

- Kartlegging av avrenning fra skytebaner 

o Søkt midler fra Miljødirektoratet. 

o Har valgt ut baner som ligger i nærheten av vassdrag. 

03/22-2 Overvåkingsprogrammet – ny kontrakt på plass 

- Norconsult har fått fornyet oppdraget sitt. 2 år pluss 1+1 i opsjon. 

03/22-3 Overvåking Gjerdrum 

- Ble først foreslått i landbruksgruppa at det bør gjennomføres en utvidet 

prøvetagning i Gjerdrum i forbindelse med skredet som gikk i romjula 

2020. Økologigruppa støttet dette. 

- Vil se på diverse ekstra parametere og gjennomføre biologisk overvåking 

vår og høst 2022. 

03/22-4 Båtseptik 

- Arbeidsgruppa har falt ned på at Gansvika er det rette stedet for å 

etablere et anlegg for tømming av båtseptik. 

- Lillestrøm kommune har utarbeidet kostander for etablering. 

- Arbeidsgruppa har diskutert ulike modeller for fordeling av kostnadene 

mellom kommunene. 

- Daglig leder i VO Øyeren og VO Leira-Nitelva har oppdatert et notat som 

kan benyttes av kommunene i forbindelse med politisk behandling. 

- Nytt møte i arbeidsgruppa fredag 18. februar. 

- Vi må ha et vedtak i vannområdenes styringsgruppe før saken tas til 

politisk behandling i kommunene. 

- Planen er at anlegget skal stå ferdig våren 2023. 

03/22-5 Pilotprosjektet om naturbaserte erosjonssikringsmetoder, søknad sendt       

Nordiske Ministerråd. 

- Vannområde Huvo, NIBIO, VFK har gått sammen om å søke midler til et 

pilotprosjekt. 

- Det ble sendt inn en søknad innen fristen 17. desember,  svar er 

forventet innen utgangen av februar.  

- Vannområdet støtter opp om prosjektet, og mange kommuner har meldt 

seg som interessenter: Rælingen, Lillestrøm, Gjerdrum, Nittedal, 

Ullensaker og Nannestad. 

 

03/22-6 Kommende seminarer/fagtreff av interesse: 

- 14.02.22 Spredt avløp 

o Anton deltok på seminaret og anbefaler å se opptak da det var 

mye aktuelt som ble tatt opp. 

- 09.05.22 Cyanobakterier i norske drikkevannskilder 

- 06.06.22 Klimaendringenes betydning for råvannskvalitet i 

overflatevannkilder. 

 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering  

https://www.tekna.no/kurs/spredt-avlop-42823/
https://www.tekna.no/kurs/cyanobakterier-i-norske-drikkevannskilder-42824/
https://www.tekna.no/kurs/klimaendringenes-betydning-for-ravannskvalitet-i-overflatevannkilder-42825/


04/22 Aktuelle temaer for kommunalteknikkgruppa 

 

Det ble diskutert rundt ulike temaer som kunne være aktuelle for gruppa å jobbe 

med. 

1. Innlegg/utlekk på avløpsnettet  

o Anton kan invitere kildesporerne til et møte så de kan informere 

om jobben de gjør i Lørenskog og resultater av arbeidet 

o Påslipp til kommunalt nett kan tas under dette. 

2. Kartlegging av brannkummer, vedlikehold, hvordan driftes de, og 

hvordan håndteres de i plan og byggesaker. 

3. Overvann med avrenning fra veier til resipienter. Blant annet 

akkumulering av miljøgifter i grøfter. 

4. Medisiner og utslipp fra sykehus – det er ingen avtaler i Oslo, og heller 

ikke i Lørenskog. Men NRA har jobbet sammen med Ahus i 2,5 år, og de 

har nå god oversikt over hva som kommer inn og hva som havner i 

slammet. 

a. Det er lite medisinrester, men noe akkumuleres i slammet. 

b. Ahus har egne toaletter for de med store mengder medisiner i 

kroppen (for eksempel cellegift) 

c. I Europa blir det krav om rensing. 

d. Cecilie holder ett innlegg på neste møte om samarbeidet med 

Ahus og hvilke resultater som foreligger. 

5. Åpning av bekker 

a. Aktuelt for flere kommuner. 

b. Oslo har gjort masse og Toril kan be Taran Fergus holde et 

innlegg for gruppa.  

c. De kommunene som har åpnet bekker kan presentere 

fremgangsmåte, utfordringer osv. for resten av gruppa. 

 

Det ble besluttet at vi går videre med punkt 1, 4 og 5 i første omgang. Line setter 

opp en plan for hva vi tar når. 

 

Vedtak: I 2022 jobber vi med punkt 1, 4 og 5. Det settes opp en prioriteringsplan 

i etterkant av møtet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Line/1. mars.22 

05/22 Befaring i forbindelse med møte i mai/juni 

 

Nittedal foreslo at befaringen legges til dem og at vi ser på rehabiliteringen etter 

skredet på Li. Nå er det elva som står for tur. 

Møtet legges også til Nittedal. 

Tor Kristian og Line planlegger befaringen. 

 

Vedtak: Neste møte legges til Nittedal med befaring til skredområdet på Li.   

 
 
 
 
 
TK og Line/mai 
2022 

06/22 Teams for kommunalteknikkgruppa 

Gruppa stilte seg positive til å ha et Team for deling av informasjon. Direkte 

dialog er litt utfordrende da noen har mange gjesteteam og det er vanskelig å få 

med seg det som skjer. 

 

Vedtak: Deltagerne i kom.tek.gruppa inviteres inn i vannområdets fellesteam. 

 
 
 
 
 
 
Line/18.02.22 



07/22 Runde rundt bordet 

 

Lillestrøm: 

6. Jobber med  

a. Årsrapportering 

b. Ny hovedplan 

7. Søknad om ny utslippstillatelse ble sendt SF i desember. 

 
Lørenskog: 

8. Jobber med: 
a. Areal og samfunnsdelen i kommuneplanen 
b. Forskrift for miljøgebyrer – vil etter dette lage en forskrift for 

fettholdig påslipp 
9. Kildesporerene er i gang. 

 
Oslo: 

10. Største utfordringen nå er at vannmagasinene er relativt tomme. De har 
jobbet med å få folk til å bruke mindre vann, men dette har ikke ført 
frem. Gjerdingen har blitt tappet ned i forbindelse med rehabilitering av 
demningen. Dette i sammenheng med lite nedbør har ført til situasjonen 
med lite vann. 
 

Nannestad: 
11. Har forsinkelser på grunn av korona. 

a. Flere områder med frist for oppgradering av spredt avløp i 
slutten av 2022 har fått endret frist til slutten av 2023. 

12. Revisjon av hovedplan for vann og avløp, samt handlingsplan. 
 
Nittedal: 

13. Rapportering til Kostra og egenkontroll rapportering 
14. Det jobbes fortsatt med å reetablere området hvor raset gikk på Li. 

 
Rælingen: 

15. Har i tiden fremover mindre midler til investeringer. 
16. Ny hovedplan skal være klar første halvår 2022.02.17 

 
NRA:  

17. Får snart ny utslippstillatelse 
18. Jobber med søknad for utslipp knyttet til slam. Krevende 

søknadsprosess. 
 
Statsforvalteren i Oslo og Viken: 

19. Statsforvalterne hadde en tilsynsaksjon ved kommunale avløpsanlegg i 
2021. 50 av 55 kommuner hadde avvik. SF jobber nå med å følge opp 
kommunene og anleggene. Link til rapport: 
https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2022/januar/resultater-
fra-tilsynsaksjon-ved-kommunale-avlopsanlegg-2021/ 

20. Avløpsslam har blitt en del av avfallsbehandlingen, så nå må man ha en 
egen tillatelse. Dette er også nytt for SF. 

21. Norsk Vanns fagtreff 7-9 mars. 

 

https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2022/januar/resultater-fra-tilsynsaksjon-ved-kommunale-avlopsanlegg-2021/
https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2022/januar/resultater-fra-tilsynsaksjon-ved-kommunale-avlopsanlegg-2021/
https://va-kompetanse.no/konferanse/norsk-vanns-fagtreff-2022/


a. Statsforvalteren skal holde innlegg om «Søknad om ny 
utslippstillatelse – hvilken informasjon må foreligge?» 

22. Vannforskriften må komme sterkere inn i søknadene 
23. Nitrogenrensing blir viktigere fremover – SF har begynt å gi 

nitrogenrensekrav til anlegg som ikke har hatt det tidligere. 
24. 11-12. mai miljøsamling for kommunene 
25. Ny tilsynsaksjon til høsten. 

 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

08/22 Møteplan 2022 
  

- Mai/juni 
- September 
- November 

 
 
Vedtak: Møteplan ble godkjent. Dato for mai/juni fastsettes kort tid etter møtet.  

   

 
Eventuelt  
 

- Det var ingen saker til eventuelt 

  

 

https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/kurs-og-konferanser/2022/05/miljosamling-for-kommunene-i-oslo-og-viken/

