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Tiltaksplanen bygger på

• Forvaltningsplan med tiltaksprogram vannregion 
1 Glomma; vannområdene Morsa og PURA

• Hovedplan vann og avløp 2011-2021 i Ski 
kommune

• Kommuneplan 2011-2022; konsekvensutredning 
og ROS-analysen

• Utfordringer i ny utslippstillatelser for kommunalt 
avløpsvann og Nordre Follo renseanlegg;
Fylkesmannen



Tiltaksplan - økonomiplan

• Tiltaksplanen kobles nær opp til 
økonomiplan; 2012 og salderingen de tre 
neste årene samt rapportering til 
vannregionsmyndigheten  

• Prosjekter/tiltak ”sortert” for hver 
vannforekomst 

• Nye større utbyggingsområder kan ikke 
igangsettes før det er gjennomført tiltak på
eksisterende avløpsnett 







Eks KU - kommuneplan 



Utfordring -
rekkefølgebestemmelser

• Nytt forvaltningsregime – kobling av 
vedtatte planer i kommunen –
fylkeskommunen

• Forpliktelser EUs vanndirektiv

• Fylkeskommunen og Fylkesmannens
vektlegging?  



Grep – ressurser i Ski kommune 

• Klarer ikke å rekruttere nok VA-ingeniører

• Innhentet erfaringer fra Oslo VA

• Anskaffelse av 3 VA-ingeniører for 4 år for 
å ta unna de større prosjektene. Blir 
sittende 100% på kommunaltekinsk. 
Organiseres som en  egen gruppe under 
en styringsgruppe.



Grep – ressurser….

• Nødvendig med dedikerte ressurser for 
anskaffelse

• Ligger i dag sentralt i kommunen 
(økonomiavdelingen). Har hopet seg opp.

• Viktig hele tiden å ligge i forkant 

• Rammeavtaler for prosjektering og anlegg



Grep organisering

• Planavdelingen er omrganisert –
prosjektstyrt organisering

- Overordnet planarbeid/koordinering   
overvåking/gemini-VA-samarbeid drift 

- Prosjektering/prosjektledelse

• Tett samarbeide plan – drift, bla for 
oppfølging av ny utslippstillatelse 
organiseres i prosjekter; Gemini, ROS, 
påslipp…….



Tiltaksrettet overvåking

• Har stasjoner nær kommunalt ledningsnett 
med mnd prøvetaking (Viktig for å se 
effekt av tiltak.

• Supplerer med særskilt prøvetaking før og 
etter tiltak; eks Langeprosjektet.

• Avvik – kildesporing. (Viktig som tillegg til 
planlagt rehabilitering)     





Fornyelsgraden

• Hovedplan VA skisserer at fornyelsgraden 
bør stige fra 0,28% i 2005-2008 til 2,6% i 
2011-2021.

• Tltaksplanen moderer dette noe ved 
fornyelsgrad på 1-1,5%

• Viktig at det i tillegg til planlagt 
rehabiltering også pågår kildesporing ved 
store avvik i den faste tiltaksrettede 
overvåkingen


