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Planlegging og implementering av tiltak 2009 Planlegging og implementering av tiltak 2009 -- 20152015
3 - Renovering VA-ledninger

9. Sikre drikkevannet

4 & 5 - Redusere fremmedvann

2, 3 & 4 - Konsekvensutrede rensedammer
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AKUTTUTSLIPPAKUTTUTSLIPP

Optimale driftsrutiner:
-Forebyggende spyling og rørinspeksjon
-Systematisk driftsovervåking
-Kildesporing
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Saksnr. 06/2316-18 Dato: 13.09.2007
Søker ønsker at det gjennomføres en 
grensejustering mellom gnr 40 bnr 28 og 
kommunens eiendom gnr 40 bnr 160 slik at ny 
grense mot bekken blir rettlinjet. Slik 
grensejustering vil innebære en nettooverføring 
av areal fra kommunens eiendom til gnr 40 bnr 
28. Søker ønsker å bygge opp terreng på egen 
eiendom ut til ny eiendomsgrense, slik at 
dagens nivå for parkeringsplass holdes ut til 
eiendomsgrensen. Ny eiendomsgrense vil gå
så nær bekken at en slik oppfylling vil kreve 
tiltak mot og med bekken. Søker ønsker å
bygge steinsatt støttemur mot bekken, flytte 
bekkeløpet og steinsette bekken.

Ovenstående ønskede tiltak på friområde og 
med Skredderstubekken, som er 
tilførselsbekk til Kolbotnvannet, kan ikke 
aksepteres av kommunen. 

Dato: 29.10.2007

Dato: 21.04.2008

Undertegnede har vært på befaring med tiltakshaver. Tiltaket det søkes om dispensasjon for vil 
sikre/støtte eksisterende fyllmasser mot Skredderstubekken og således være positivt for å motvirke 
utvasking. Det kan derfor gis dispensasjon på følgende vilkår:

•Støttemuren må følge kurvaturen til eksisterende fylling mot bekken (jf. bilder) og utformes 
arkitektonisk mest mulig i pakt med omgivelsene.
•Eksisterende bekkeløp må ikke endres.
•Røtter må ikke fjernes fra eksisterende skråning mot bekk da dette vil øke faren for utvasking.
•Overvann fra parkeringsplass må ikke ledes slik at det medfører utvasking av stedlige masser, og 
alle sluk/hjelpesluk skal ledes via sandfang før det føres til overvannsledning/bekk.



Utbyggingsavtale: Kolbotn Torg
• Ferdig utbygd august 2008
• 215 boliger + næring

Utbyggingsavtale: Kornmoveien
• Byggestart 2009?
• 300 boliger

Utbyggingsavtale: Ekornrud Øst
• Byggestart 2010?
• 350 boliger + næring

OBOS på Svartskog
• Rekkefølgebestemmelser
• 1000 boliger + næring



HvaHva sasa jegjeg omom samarbeidsamarbeid 19.11.07 ?19.11.07 ?



KommunaltKommunalt samarbeidsamarbeid –– hvorforhvorfor ??
�� VannforvaltningsforskriftenVannforvaltningsforskriften ““tvingertvinger”” ossoss
�� VanskeligVanskelig åå rekruttererekruttere fagfolkfagfolk
�� SpesialkompetansenSpesialkompetansen erer sprettsprett i i FolloFollo
�� SpesialutstyrSpesialutstyr erer sprettsprett i i FolloFollo
�� StStøørrerre nedslagsfeltnedslagsfelt ååpnerpner for at for at noennoen kankan øøremerkesremerkes tiltil oppgaveroppgaver

somsom kreverkrever tetttett oppfoppføølginglging ogog kontinuitetkontinuitet
�� DetDet erer ggøøyy åå treffetreffe likesinnedelikesinnede utenforutenfor sin sin egenegen kommune !kommune !

HarHar kommunenekommunene samarbeidetsamarbeidet fføørr ??
�� Folloportalen.noFolloportalen.no & & Follokom.comFollokom.com

�� AvfallAvfall: : FolloFollo RenRen IKSIKS

�� NordreNordre FolloFollo BrannvesenBrannvesen IKSIKS
�� NordreNordre FolloFollo RenseanleggRenseanlegg IKSIKS

�� OppegOppegåårdrd levererleverer avlavløøpsvannpsvann tiltil OsloOslo
�� OppegOppegåårdrd levererleverer drikkevanndrikkevann tiltil ÅÅss

�� Oslo Oslo levererleverer drikkevanndrikkevann tiltil SkiSki



HvaHva mermer kankan vi vi samarbeidesamarbeide omom ??
�� SamhandlingSamhandling i i overvovervååkingking avav vannkvalitetvannkvalitet ((tiltaksovervtiltaksovervååkingking))

�� SamhandlingSamhandling i i kartleggingkartlegging avav forurensningskilderforurensningskilder
�� FellesordningFellesordning for for kontrollkontroll avav fettfett-- ogog oljeutskillereoljeutskillere

�� SamordneSamordne utstyrutstyr ogog personellpersonell inneninnen kildesporingkildesporing ogog rrøørinspeksjonrinspeksjon
�� SamordneSamordne utstyrutstyr ogog personellpersonell inneninnen lekkasjeslekkasjesøøkingking

�� KOMTEK KOMTEK ogog Gemini VAGemini VA

SamarbeidSamarbeid –– nyenye innspillinnspill sidensiden sistsist::
�� Forebyggende spyling av avlForebyggende spyling av avløøpsledningerpsledninger

�� Konsekvensanalyse Konsekvensanalyse rensedammerrensedammer

�� Felles forskrift om utslipp fra mindre avlFelles forskrift om utslipp fra mindre avløøpsanleggpsanlegg
�� Felles krav til pFelles krav til pååslipp til kommunalt avlslipp til kommunalt avløøpsnettpsnett

�� Felles Felles VAVA--normnorm i Follo?i Follo?



Feilkoblinger og andre koblinger …

Bravida Olav C. 
Jensen & 
søn

Andersen og Aksnes
Rørleggerbedrift

Ski rørleggerbedrift

Krav om syning i 
Oppegård kommune 
fra 1. november 2008: 

Brukstillatelse gis 
ikke før syning er 
gjennomført med 
godkjent resultat



PURA har fPURA har fåått skjtt skjøønnsmidler fra Fylkesmannen !nnsmidler fra Fylkesmannen !

SamarbeidSamarbeid med med frivilligefrivillige::
�� FiskeFiske--, frilufts, frilufts-- og naturvernorganisasjoner. Velforeninger etc.og naturvernorganisasjoner. Velforeninger etc.

�� Skoler og barnehagerSkoler og barnehager
�� Eksempel pEksempel påå aktuelle prosjekter:aktuelle prosjekter:

1.1. Til fots i OppegTil fots i Oppegåårdrd –– kartlegge og kartfeste turveier, stier, kartlegge og kartfeste turveier, stier, 
snarveier, rasteplasser, lekeplasser, badeplasser og skilting avsnarveier, rasteplasser, lekeplasser, badeplasser og skilting av
dissedisse

2.2. BarnetrBarnetrååkkkk -- en metode der barn selv kartlegger viktige en metode der barn selv kartlegger viktige 
omrområåder for dem.der for dem.

3.3. KyststiprosjektetKyststiprosjektet –– Fylkeskommunen har gjennom tiltaket Fylkeskommunen har gjennom tiltaket 
””KyststierKyststier i Akershus i Akershus –– del av Nordsjdel av Nordsjøølløøypaypa”” satt fokus psatt fokus påå
tilgjengeligheten til Oslofjorden.tilgjengeligheten til Oslofjorden.

�� 100.000 kr er bevilget til 100.000 kr er bevilget til åå ffåå startet opp interkommunalt startet opp interkommunalt 
samarbeid innen tiltaksrettet vannovervsamarbeid innen tiltaksrettet vannovervååking med vekt pking med vekt påå
biologiske parametre. Samarbeid om tilstandskontroll, sporing biologiske parametre. Samarbeid om tilstandskontroll, sporing 
av forurensninger samt lekkasjeutbedring er ogsav forurensninger samt lekkasjeutbedring er ogsåå vektlagt.vektlagt.





Sitater fra Oslos vannSitater fra Oslos vann-- og avlog avløøpshistorie vedrpshistorie vedrøørende forholdet Akerrende forholdet Aker--Oslo:Oslo:

1.1. Det var i mindre grad snakk om langsiktig Det var i mindre grad snakk om langsiktig 
planlegging for planlegging for åå komme frem til felles komme frem til felles 
lløøsninger som begge kommunene kunne nyte sninger som begge kommunene kunne nyte 
godt av. Hovedinntrykket vi sitter igjen med, er godt av. Hovedinntrykket vi sitter igjen med, er 
at forholdet mellom de to kommunene hadde et at forholdet mellom de to kommunene hadde et 
sterkere preg av posisjonering og konkurranse sterkere preg av posisjonering og konkurranse 
enn av senn av søøken etter konstruktive ken etter konstruktive 
samarbeidsformer.samarbeidsformer.

2.2. BrodtkorpBrodtkorp hadde i utgangspunktet hadde i utgangspunktet øønsket nsket åå
velge den kortest mulige traseen og fvelge den kortest mulige traseen og føøre re 
vannet frem til Kristianias ledningsnett i vannet frem til Kristianias ledningsnett i 
EtterstadgataEtterstadgata. Den fordelingsn. Den fordelingsnøøkkel kkel BrodtkorpBrodtkorp
foreslo var imidlertid ikke akseptabel for Aker foreslo var imidlertid ikke akseptabel for Aker 
kommune, og resultatet ble i stedet et kostbart kommune, og resultatet ble i stedet et kostbart 
og lite rasjonelt ledningssystem som etter og lite rasjonelt ledningssystem som etter 
hvert skulle vise seg hvert skulle vise seg åå ffåå store store 
lekkasjeproblemer.lekkasjeproblemer.


