
 

 

 

 

 

 

 

Referat fra møte i temagruppe kommunalteknikk 

Tid: 02.06.2022, 10:00 – 14:00.   
Sted: Befaring på Li og møte på Nittedal Rådhus  
 
Til stede:  Tor Kristian Bogstrand, Nittedal (leder) 

Jan Erik Bøgeberg, Lillestrøm 
Anton Ploshchik, Lørenskog 
Erik Borander, Nannestad 
Rita Romsås Fjeldberg, Ullensaker 
Linda A. Grimsgaard, Rælingen 
Line Gustavsen, daglig leder vannområde (referent) 

 
Forfall:  Kari-Anne S. Gorset, Lunner 

Veronica Koster, Gjerdrum 
Toril Giske, Oslo kommune 
Anette Strømme, Statsforvalteren Oslo og Viken 
Cecile Raasok, NRA  
 

Ved behov:  Trygve Rognstad, Gran         

  Ola Rossing Eide, SVV 

 

Saksliste  
Sak nr.   Innhold Ansvar/frist  

09/22 Innkalling, dagsorden og saker til eventuelt   
  
• Godkjenning av innkalling og dagsorden  

  
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.  

 

10/22 Orienteringer  

 
10/22-1 Pilotprosjekt på naturbaserte erosjonssikringsmetoder 

- Prosjektet har mottatt 900 000 danske kroner, og frem til over 

sommeren jobbes det nå med å få inn aktuelle lokaliteter. 

10/22-2 Teams for kommunalteknikkgruppa - innhold 

- Saker som er aktuelle for alle i de ulike gruppene legges under generelt, 

mens saker som for det meste er relevant for kommunalteknikkgruppa 

legges i kanalen som heter kommunalteknikk. 

- Per nå er det opprettet en mappe for referater der alle kan gå inn å legge 

inn kommentarer i forslag til referat, og en mappe for presentasjoner fra 

seminarer. Her legges det ut presentasjoner og linker til videoopptak av 

aktuelle seminarer/foredrag som har blitt holdt. 

- Det kom innspill at det bør opprettes en egen kanal for overvåking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Line 10.06.22 



10/22-3 Båtseptik 

- Det har vært avholdt et fellesmøte mellom styringsgruppene i 

vannområdene Leira-Nitelva og Øyeren. Der ble det vedtatt at 

kommunene oppfordres til å politisk behandle saken om båtseptik. Det 

ble også vedtatt å anbefale en finansieringsmodell. 

- Nå er det opp til kommunene å behandle saken, og sette av midler på 

budsjettet for 2023 slik at tømmeanlegg kan stå klart i Gansvika til 

båtsesongen 2023. 

10/22-4 Vannområdets årsmelding 

- Vannområdets årsmelding er så å si klar, det mangler bare litt korrektur. 

Den vil bli sendt ut snarlig. 

 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

11/22 Gjennomgang av aktuelle referater 
 

Referater fra møtene i administrativ gruppe (21.03.22) og styringsgruppa 

(08.04.22) ble gjennomgått 

 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering  

 
 
 

12/22 Åpning av bekker 

 

Hver kommune informerte om det de på nåværende tidspunkt viste om 

bekkeåpning i egen kommune: 

Lørenskog:  
- Tillater ikke lukking av bekk.  
- De bekkene som kan åpnes, skal åpnes.  
- Ved nyutbygging er det mulighet til å sette som vilkår å åpne bekk. 
- Det er utfordringer der det alt er bebyggelse da det holder at en 

grunneier sier nei. 
- De har kartlagt alle bekker som potensielt kan åpnes.  
- På baksiden av triaden er det en liten bekk som de ønsker å åpne i 

forbindelse med utbygging. 
Nittedal:  

- Skal undersøke til neste møte 
Lillestrøm: 

- Kommunen tenker på å åpne bekker  
- Det mest aktuelle per nå er på Skjettenbyen. Der er det veldig fine 

ravinedaler, og det er snakk om å åpne et langt strekk - muligens opptil 
en km. 

Ullensaker:  
- Ønsker å få en oversikt over alle lukka bekker, og vurderer hvordan det 

er best å registrere dem. Det finnes ett program (SCALGO Live) som 
muligens kan benyttes. 

Rælingen: 
- Her er det fortsatt ønske om å lukke bekker. 
- Bekkeåpning er tatt med inn i temaplan, men i praksis er det ingen 

planer om å åpne bekker eller registrere lukkede bekker. 
Nannestad: 

- Skal undersøke til neste møte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Til neste møte skal alle kommunene undersøke status for bekkeåpninger, og om 
det er gjennomført eller planlegges noen prosjekter forberede et kort innlegg om 
dette. Ønskelig at det da tas med både hva som har gått bra og hva 
utfordringene er/har vært. 
 
Kom innspill om at det å kartlegge bekkelukkinger kan være en oppgave for 
vannområdet – for eksempel en studentoppgave? 
 
Det ble bestemt å invitere inn Tharan Furgus til å holde et innlegg om 
bekkeåpninger i Oslo kommune på neste møte i temagruppa. Vi ønsker å få høre 
om hele prosessen fra A til Å.  

- Hvordan ble bekkene kartlagt? 

- Hvordan har de valgt ut hvilke som skal åpnes? 

- Hvilke utfordringer har de møtt på? 

- Hvile endringer ser de etter åpning? 

- Kan hun si noe om lovverket når det gjelder å gå over privat eiendom? 

Kan dette forankres i noe lovverk? Kan Tharan si noe om loverket når 

det gjelder å gå over privat eiendom. Kan man forankre det i noe 

lovverk? 

 
Vedtak:  

1. Informasjonen tas til orientering 
2. Tharan Fergus inviteres til å holde et innlegg om bekkeåpninger i Oslo på 

neste temagruppemøte 
3. Hver kommune forbereder et innlegg om 

planlagte/påbegynte/gjennomførte bekkeåpninger i sin kommune til 

neste møte. 

 
 
 
 
 
 
Alle/september 
2022 

13/22 Innlekk/utlekk på avløpsnettet 

 

Det ble besluttet at kildesporerne i Lørenskog kommune inviteres til å holde ett 

innlegg om arbeidet sitt på temagruppas novembermøte. Vi ønsker å høre om: 

- Hele prosessen, ikke bare det å finne en lekkasje, men også helt frem til 

avsluttet prosjekt. 

- Ikke alle lekkasjer er hensiktsmessige å lukke. Interessant å høre hvilke 

lekkasjer som skal prioriteres.  

- Bærekraftig innlekk/utlekk.  

 

Det er ulikt regelverk for private og kommunen, strengere for private. 

 

Om mulig avholdes møtet i Lørenskog med en befaring for å se hvordan 

kildesporingen foregår. 

 

Vedtak:  

1. Kildesporerne i Lørenskog kommune inviteres til å holde et innlegg på 

novembermøtet. 

2. Om mulig legges møtet til Lørenskog og inkludert en befaring. 

 
 
 
 
 
 

07/22 Runde rundt bordet 

 

Nittedal: 

 



- Vanlige tingene som det jobbes med, intet nytt.  

- Litt omorganisering internt.  

Lillestrøm:  

- Landbrukseiendom har søkt om SMIL-midler til nytt hydroteknisk anlegg. 

Ønsker å føre vann til bekk og kommunalt nett. Mer vann skal ut av 

området enn tidligere. Kom.tek. har blitt spurt av landbruksavdelingen om 

hva de tenker om dette. Kom.tek. tenker at de kan sette krav om maks 

liter per sekund, og at de kan kreve tre-trinns-strategi. Når det gjelder det 

som skal til bekk så vil det gå fra bekken til en bekkelukking som 

kommunen eier. Mer usikre på hva som gjelder her av krav kommunen 

som kan sette. Ønsker å sette krav på vannvolum og innhold. 

Ullensaker:  

- Jobbet med å se på hvordan de skal bygge trykkavløp i kommunen. Tre 

modeller som kan benyttes når man skal bygges ut - går for modell 2.  

- Hatt tilsyn med spredt avløp, men ikke så mye med bedrifter. Ønsker å 

komme i gang med det igjen. Er det andre kommuner som har erfaring 

med tilsyn med bedrifter som har påslipp av fett og olje? 

o Lørenskog prøver å lage en rutine - har en tilsynsmodul som kan 

benyttes. Viktig å se på hva som er målet med tilsynet. Å finne feil 

eller gjøre bedriften bedre?  

- Ullensaker har fått inn årsrapporter, nå endres det til tømmerapporter. 

o Lørenskog har at feil skal rapporteres inn i løpet av to uker slik at 

avvik kan tas der og da. Det er renovatør som skal melde til 

kommunen, ikke bedriften. Lørenskog har endret det i forskriften. 

Da går det raskere enn om eier skal melde inn. Det bør lages en 

tilsynsstrategi. Lørenskog venter på at forskriften skal vedtas og 

så skal alle utslippstillatelsene oppdateres. Bedrifter som 

McDonalds og Sircle K har godt anlegg med gode renovatører. 

Det er verre med små bedrifter som vaskeplasser og 

kebabsjapper. 

o Lørenskog har rundt 300 steder, kun 2-3 som går inn under 

Statsforvalteren. Resten må kommunen følge opp. 

Rælingen. 

- Intet nytt å meld denne gangen. 

Nannestad 

- Erik tar over spredt avløp når Olga går av med pensjon. Han er også ny 

representant i temagruppa. 

- De ser på felles tilsyns av spredt avløp, hvor ulike modeller vurderes. 

Driftsassistansen har fått oppdraget med å utrede. Hallingdalsmodellen 

kan være aktuell. Dette gjelder hele øvre Romerike pluss, Nittedal og 

Ullensaker. Utslippstillatelser skal også inkluderes.  

Lørenskog: 

- Skjer en del på vann og avløp. Skårerparken jobber med håndtering av 

overvann 

- Kildesporere begynner å generere en del.  

- Ferdig med utkast til to forskrifter - nå opp til politisk behandling. 

Forhåpentligvis er de på plass til november møtet. 

 

 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

08/22 Møteplan 2022 
  

   



- September 
- November 

 
Vedtak: Møteplan ble godkjent. Det sendes ut forslag til møtedatoer i september 
og november i etterkant av møtet.   
Eventuelt  
 
Vannrensende fontener 

- Anton P. fortalte om en vannrensende fontene som de ønsker å få bygd. 
Han viste bilder og forklarte hvordan slike fontener fungerer. 

  

 


