
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra møte i temagruppe kommunalteknikk 

Tid: 14.09.2021, 12:00 – 13:25.   
Sted: Teams-møte  
 
Til stede:  Jan Erik Bøgeberg, Lillestrøm (leder) 

Anton Ploshchik, Lørenskog 
Tor Kristian Bogstrand, Nittedal 
Toril Giske, Oslo kommune 
Olga Burbo, Nannestad 
Linda A. Grimsgaard, Rælingen  
Rita Romsås Fjeldberg, Ullensaker 
Cecile Raasok, NRA  
Oda Felix Sønslien, Statsforvalteren Oslo og Viken 
Line Gustavsen, daglig leder vannområde (referent) 

 
Forfall:  Kari-Anne S. Gorset, Lunner 

Veronica Koster, Gjerdrum 
 

 
Ved behov:  Trygve Rognstad, Gran 

 

Saksliste  
Sak nr.   Innhold Ansvar/frist  

18/21 Innkalling, dagsorden og saker til eventuelt   
  
• Godkjenning av innkalling og dagsorden  

  
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.  

 

19/21 Gjennomgang av aktuelle referater 
 
Referatet fra møte i styringsgruppa 25.05.2021 ble gjennomgått 

 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

 

9/21 Orienteringer  

 

20/21-1 Overvåkingsprogrammet 

- Det er endelig ute på anbud etter flere forskjellige forsinkelser 

- Frist for å komme med tilbud er 15. oktober. 

- Norconsult har oppdraget enn så lenge. 

20/21-2 Båtseptik 

 
 
 



- Arbeidet er godt i gang. Venter nå på at Lillestrøm kommune skal 

komme med kostnadsestimater slik at de ulike alternativene kan 

vurderes opp mot hverandre. 

- Lillestrøm kommune er med i traineeordningen og traineene er satt på 

saken. 

 

20/21-3 Vannområdets prosjekter 2021  

- Kartlegging av edelkreps på Romeriksåsen 

o Hovedkartleggingen er ferdig. Det ble kun funnet edelkreps i 

Råsjøen, og da en svak bestand. Det skal nå tas miljøDNA prøver 

fra alle vannlokalitetene samt fra Råbjørn som ikke har blitt 

kartlagt. Når dette er gjennomført har vi sjekket alle de største 

vannene på Romeriksåsen. 

- Forvaltningsplan for edelkreps i Østmarka 

o Statsforvalteren har gitt oss utsatt rapporteringsfrist. Ny frist er 
1. desember 2021.  

o På grunn av mye feltarbeid i august/september var det bra for 
konsulenten å kunne ha en måned ekstra på forvaltningsplanen. 

- Utbedring av vandringshinder ved Store Vikka 

o Bjerke allmenning har fått tillatelse fra Fylkeskommunen til å 

gjennomføre tiltaket.  

- Biotopforbedrende tiltak i Gjerdrumsgjermenningen 

o Gjerdrum JFF og Romeriksåsen fiskeadministrasjon fikk godt 

med midler til å gjennomføre tiltak. 

o De mottar pH loggere i løpet av uke 36, og skal nå etter hvert 

bestille inn kalkstein 

 

20/21-4 Vurdering av demninger og vandringshinder for fisk 

- Mathias K. Jerpseth jobber nå med et prosjekt hvor demninger og andre 

potensielle vandringshindre for fisk kartlegges. Undersøkelsene pågår 

hovedsakelig i kommunene Lørenskog, Nittedal, Lunner og Nannestad. 

Det skal lages en rapport slik at vi kan følge opp funnene senere. 

 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering  

21/21 Utbedringer/arbeider og tilsyn i spredt bebyggelse i 2021/2022 

 

Nannestad:  

- Jobber kontinuerlig med opprydding i de områdene og de 

eiendommene som ikke har godkjente avløpsløsninger 

- Kommunen skal føre tilsyn og kontroll av avløpsanleggene og det er tid- 

og ressurskrevende. På grunn av begrensede ressurser skal kommunen 

vurdere å finne hensiktsmessige løsninger, eventuelt interkommunale 

løsninger.  

- .  

Lillestrøm:  

- Litt kaotisk etter kommunesammenslåing og koronatid. Tar det som 

dukker opp fortløpende. 

 



- Jobber med å få oversikt over hvilke områder som må prioriteres og 

status på anleggene. 

- Ønsker å ansette to personer som skal drive med tilsyn. 

Ullensaker:  

- Ved oppstart hadde kommunen rundt 1000 mindre avløpsanlegg. Først 

skulle de dårligste 500 oppgraderes – og de fleste er nå klare, eller 

under utbedring.  

- Minirenseanlegg etableres som erstatning.  

- Ønsker å få koblet til kommunalt avløp.  

- Ønsker politisk sak for hvordan de skal forholde seg til eldre 

infiltrasjonsanlegg.  

- De jobber med å finne rett ambisjonsnivå og systematisere det som har 

blitt gjort av dokumenttilsyn.  

- Jobber med å få dialog med anleggsleverandører.  

- Har gjennomført en del tilsyn, og erfaringen sier at tilsyn er svært viktig.  

Lørenskog: 

-  God oversikt over spredt avløp/minirenseanlegg.  

- Tilsynsstrategi skal jobbes frem i 2022. Den skal gjelde både for spredt 

og kommunalt avløp. 

- Har en fortløpende vurdering av om man kan forlenge det kommunale 

ledningsnettet – 10 eiendommer er koblet til kommunalt nett.  

Rælingen:  

- Må lage en ny hovedplan for vann og avløp i 2022.  

- Har god oversikt over de private avløpsanleggene.   

Nittedal:  

- Ikke kommet godt i gang med tilsyn av anleggene. Skredet ved Li har 

gjort at prosessen har blitt utsatt. 

- Følger opp varsler som kommer.  

- Ny hovedplan for vann og avløp må på plass. 

- Ønsker å se på felles løsning for tilsyn av spredt avløp.  

Oslo:  

- For å sikre drikkevannskilden og at de spredte avløpene ikke tilfører 

utslipp til drikkevannet (Maridalsvannet), er det innført en lokal forskrift 

slik at kommunen har større kontroll for når tankene blir tømt og når 

det blir behov for tilsyn.  

- Det var en runde for 5-6 år siden hvor de sjekket alt rundt 

Maridalsvannet.  

- For kommunen har det vært en stor fordel å ha en lokal forskrift, men 

det har blitt en dyrere avtale for en del av brukerne, noe som har ført til 

litt protester.  

- Den lokale forskriften finnes her: 

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2018-09-05-2317 

 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering  

22/21 Utbedringer/arbeider på kommunalt ledningsnett 2021/2022 

 

Lørenskog:  

- Flere store prosjekter, rundt 6-7, som er forventet å bli ferdig i 2022. 

 



- Sørlihavn 3 km ny vannledning.  

- Prosjektkontor er nå forsterket så det er forventer å nå målene som er 

satt.  

Rælingen:  

- Skal søke om utslippstillatelse for avløpsledningene i 2022. 

- PA 15 er ferdig bygget– del barnesykdommer med å få ny pumpestasjon 

i gang.   

Lillestrøm:  

- Egen prosjektavdeling for kommunale prosjekt. Og en egen avdeling 

som følger opp eksterne prosjekter.  

Nittedal:  

- Strømpekjøring av dårlige avløpsledninger – litt igjen på Rotnes. 

Hovedsakelig kvalitetssikring av arbeidet som er gjort og rehabilitering 

av kommer. 2 stk på komtek plan som planlegger og administrerer mye 

av arbeidet. Eget driftslag – minimum to som går og sjekker.  

- Litt ressurser til pålegg til private på stikkledninger, her er det mye 

etterslep.  

- Det vil bli mer fokus på vann og ledningsnett nå når avløpsbiten nesten 

er ferdig.  

- Kommer oppdatert plan som er basert på en lekkasjereduksjonsplan.  

Ullensaker:  

- Revidere hovedplan for vann- og avløp.  

- Sett at mange minirenseanlegg som ikke fungerer  - og ønsker å tilkoble 

en del til offentlig nett, men det  mangler politisk handlingsrom. 

- Tilknytning til kommunalt nett vil bli fokus fremover.  

- Forsøker å øke saneringstakten i kommunen, men sliter med å rekrutere 

folk.  

- Omorganisering av vann- og avløpssektoren. 

Nannestad:  

-  Kommunen har konkrete Tiltaksplaner 2021-2024 avløp for reduksjon 

av forurensning, overløpsdrift, reduksjon av fremedvann og 

ledningsnett fornyelse. 

- To store prosjekter med avkloakkering.  

Oslo:  

- Jobber risikobasert. 

- Strømpeprosjekter kan tas innimellom. 

- Lagt opp til de øvre delene av Alnaelva skal prioriteres høyest.  

- Skal begynne å levere vann til NRV.  

- Har veldig lav magasinfylling i Nordmarka. Bygger om Gjerdingen. 15% 

mindre magasinfylling enn normalt. Lite regn i sommer. Elvåga har også 

lav vannstand nå.  

- Det har vært åpning av utvidet del av Bekkelaget renseanlegg, og 

renseanlegget har nå nesten dobbelt så stor kapasitet.  

 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering.   

23/21 Aktiviteter 2022-2027 

 

 
 
 
 



Overvann ble trukket frem som det aktuelle temaet i 2022. Det ble diskutert 

rundt undertemaer, blant annet hva finnes i overvann? Er det noen stoffer som 

dominerer? Det finne undersøkelser av blant annet Statens vegvesen.   

Ønske om å utveksle erfaringer på hvilke digitale løsninger de ulike kommunene 

bruker når det gjelder overvann. Gemini er tilrettelagt for under bakken, må ha 

et annet system for det over bakken.  

Anton sender noen forslag på e-post.  

Kan lage et faktaark om overvann – hvordan man kan tilrettelegge på egen 

eiendom. 

 

Vedtak: Overvann blir temaet for 2022 og det skal blant annet utarbeides et 

faktaark. 

 
 
 
 
 
Anton/24.09.21 

24/21 Valg av ny leder av kommunalteknikkgruppa 

 

Det ble ikke valgt noen ny leder på møtet, saken følges opp. 

 

Vedtak: Ny leder følges opp i etterkant av møtet. 

 

25/21 Runde rundt bordet  
  
De som følte de hadde mer å si fortalte kort. 
 
Nittedal:  

- Kommunen fikk pålegg fra mattilsynet i februar om å legge frem en 
lekkasjereduksjonsplan. Denne var ferdig 1. september. Den har en del 
tiltak, og det skal nå planlegges hvordan disse tiltakene kan 
gjennomføres. Blant tiltakene er det utskifting av vannmålere, og 
redusere responstid for å fikse lekkasjer.  

- Det vil bli utarbeidet en saneringsplan.  
- Fortsetter arbeidet etter skredet på Li. Gjort mye arbeid for å finne ny 

trase for hovedledningen gjennom skredområdet. Rapport med 
anbefalinger.  

NRA:  
- Litt problemer med renseanlegget – gode samtaler og møter med 

Statsforvalteren. 
- Søkt om ny utslippstillatelse, søkt om samme krav som de allerede har. 
- Har utarbeidet en utviklingsplan, skal blant annet ha nytt biologisk 

anlegg.  
- Ønsker å sprenge ut i fjellet for å få større anlegg slik at de kan møte 

den store økningen som har kommet de siste årene.  
- Biogassutbygning skal skje på Kråkstad i Fet (VO Øyeren). Slammet får 

nytt bruksområde. Oppstart i 2025?  
- Jobber for å klare utslippskravene. Var under kravene i 2019 og 2020 på 

nitrogen. Ser ut til å klare det også i år. 
-  Renseanlegget er overbelastet. 
- BatAEL, nye krav for industripåslipp. I kontakt med Coca cola og 

Diplomis. De skal samkjøre sine rensekrav med renseanlegget sitt.   
- Showmobil for driftspersonell – hos NRA. Hovedsakelig for 

eierkommunene, men andre er også velkomne.  
 
Lillestrøm:  

 



- Utredning for hvor avløpsvann fra Skedsmokorset skal gå. Har 
tradisjonelt gått til NRA, men vurderer om det skal gå over til MIRA. 
Oppgradering av PA13 og PA12 er derfor utsatt. 

- Tenkt å starte opp tilsyn på spredt avløp. To skal ansettes på fulltid for å 
jobbe med dette. Det er noen 1000 anlegg i den nye kommunen.  

- Det må lages nye planer for den nye kommunen.  
Nannestad:  

- Konstituert ny virksomhetsleder.  
- 2 ledige stillinger som skal besettes.  
- Spredt avløp oppgradering, vesentlige forsinkelser grunnet covid 19.  

Lørenskog:  
- 2 kildesporere er ansatt.  
- Skal ansette en som skal jobbe med tiltaksplan for forurenset område. 
- Et eget miljøteam er opprettet, her skal blant annet de overnevnte 

stillingene inngå. 
- Skal lage en forskrift for gebyr til miljøsaksbehandling. Denne har 

hovedprioritet, så andre lokale forskrifter er satt på vent. Anton kan 
fortelle mer på neste møte. 
 

 Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 

26/21 Møteplan 2021  
  
Møtedato for november blir bestemt i etterkant av møte 
 
 
Vedtak: Årets siste møte fastsettes etter møtet.  

   

 
Eventuelt  
 
Møteaktivitet fremover: 

- Det er ønskelig at møtene fremover blir i Lillestrøm da det gjør 
reiseveien kortere. Flott at møtene kan være både fysiske og digitale på 
samme tid. Et møte i året kan være i en annen kommune, og da også ha 
befaring. 

  

 


