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Sak Innhold Ansvar/Frist 
1 Referat fra møte prosjektgruppe Leira 3.3.09, samt møte 

styringsgruppe Leira den 26.3..09 
Ref. fra styringsgruppa var ikke vedlagt sakspapirene. Heretter 
vil gruppene få tilsendt hverandres referater v. møteinnkalling. 
Fylkesmannen legger alle rapporter på webside ”miljøstatus”. 
Bruk av skjønnsmidler legges fram for prosjektgruppa. 
Ellers ingen kommentarer. 
 

 
 
 
Prosjektleder 
 
 

2 Kostnadsstudier VA- gjennomgang ved konsulent 
Det ble vist kost/effekt på ulike kommunaltekniske tiltak i 
Leirakommunene. Mest effektivt er å koble takvann fra 
overvannsnettet, og drenere diffust og ved fordrøyning . 
Generelt anbefales en fornying av ledningsnettet på 0,7 % for å 
opprettholde funksjonsevne, og 0,3 % for å bedre tilstanden. 
Til sammen fornying på 1 % (100 års levetid på nettet) 
Kost/effekten er best der ledningsnettet er eldst. 
Kostnader knyttet til fornying over 0,7 % bør kunne danne 
grunnlag for statlig støtte der avgiftene allerede er over snitt. 
Rapporten med tilhørende forklaringer legges fram for 
temagruppe Kommunalteknikk som fremmer synspunkter til 
Prosjektgruppa for revisjon tiltaksanalysen. 
 
 

 



3 Overvåkingen- kort gjennomgang av revisjon 
Orientering ved prosjektleder. Overvåkingsgruppe + 
temagruppe Økologi innkalles samtidig for gjennomgang av 
revisjonsskisse med Niva/Bioforsk 
 

 

 

4 Gjenstående arbeid med tiltaksanalysen 

• Gjennomgang av nye formuleringer knyttet til bakteriologi 
og fellesløsninger RA. 

• Behov for felles holdning til frist oppgradering separate 
avløpsanlegg. 

• Behov for nærmere presisering av tiltaksanalysens 
forankring i bindende kommunale vedtak. 

• Behov for gjennomgang av aktuelle kommunaltekniske 
tiltak i lys av kost/effektberegninger og avlastingsbehov  
på P. 

• Ønske om nærmere definisjon av ”starttidspunkt” for tiltak 
som skal tas med i avlastingsregnskapet. 

 

 
Det avholdes 
møte i K-
teknikkgruppa 
som gjennomgår 
de aktuelle 
temaene, og 
spiller dette over 
til neste møte i 
prosjektgruppa. 

5 Grunnvann Gardermoen 
OSL overvåker etter krav fra SFT. 
Gardermoenforekomsten skal med i forvaltningsplanen. 
OSL utfordres på å forfatte et innspill om grunnvannet til 
region Glomma. 

 
 
 
 
Simon Haraldsen 

6 Eventuelt 

• Slam- orientering brev vedr. deltagelse på Krokstad. 
(Sørum) 

• Gjennomgang av kommunenes behandling av høring 
forvaltningsplanen. (orientering fra hver kommune) 

• RA-prosjekt Sørum, Gjerdrum, Ullensaker. 
Orientering om mulig fellesløsning v. Bjarte Hunnestad. 
Det ble utrykt ønske om at fylkesmannens revisjon av 
kommunale utslippstillatelser blir vurdert i lys av mulige 
fellesløsninger, f.eks ved at det gis noe utsettelse på 
revisjonen og aktuelle kravspunkter. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Neste møte i prosjektgruppa: 
Torsdag den 27. august kl. 09.30 – 14.00. 
Skedsmo rådhus 
 

 
 

 
 

 
 
 
24.06.2009 Ivar Tollan (ref.)  


