PROSJEKT PURA: “VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED
ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET”
Til stede:

Forfall:

Møtegruppe:
Møtested:
Møtetid:
Referent:
Neste møte:

Wenche Dørum, Nesodden kommune (møteleder)
Helge Klevengen, Ski kommune
Sigrid Bjørck, Ski kommune
Kaja Standal Moen, Frogn kommune
Ida Egge Johnsen, Oppegård kommune
Anita Borge, prosjektleder PURA
Jan Fredrik Aarseth, Ås kommune
Ola R. Eide, Statens vegvesen
Anne Siri Haddeland, Oslo kommune
Stig Bell, leder av gruppen, - permisjon
Temagruppe Kommunalteknikk,overvann og spredt bebyggelse - KOS
Nesodden kommune, Tangenten – møterom Fjell
10. oktober 2012 - kl.10.00 – 13.00
Ida Egge Johnsen
Tirsdag 29. januar, kl. 11:00, Brannstasjonen, Frogn kommune. Møtet
starter med lunsj.

Sak nr.
1

Tema
Godkjenning av
møtereferat fra
28.08.12

Vedtak / oppfølging
Referatet godkjennes. Dersom det er en
særskilt orientering om status i PURA for
KOS-gruppen, tas dette inn som eget punkt i
møtereferatet. Dersom det ikke er noen
orientering fjernes dette punktet fra
møtereferatet.
Oppegård kommune ønsker ikke å være del
av det planlagte forvaltningssamarbeidet.

2

Forvaltning av
Sigrid
kommunale
avløpsledninger – oljeog fettutskillere
Nesodden takket først ja til samarbeid mellom
kommunene Ski, Ås og Nesodden.
Saksfremlegget skal revideres.
Etter KOS-møtet 10.11.2012: Nesodden
kommune informerte på
prosjektgruppemøte i PURA 11.10.2012 at
de allikevel ikke kan bli med i
forvaltningssamarbeidet.
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Ansvarlig
Anita

Alternativer for vertskommune:
Ski – ikke tilgjengelig kontorplass
Ås - ikke tilgjengelig kontorplass
Evt. det kan være en disponibel plass hos alle
de involverte kommunene.
K. Bjørnskau har tatt over arbeidet med det
reviderte saksfremlegget i Ski kommune.
Saksfremlegget skal til politisk behandling.
Om ønskelig informeres styringsgruppen i
PURA om saken på neste møte, 14.12.2012.
3

Tilsyn med anlegg i
spredt bebyggelse
(info fra den enkelte
kommune vedrørende
hva som er gjort av
kartlegging og tilsyn i
sommer).

Nesodden: Tilsyn hvert 5. år. Starter arbeidet Alle
med å sende ut pålegg i november 2012. De
har kartlagt ca. 270 anlegg og et fåtall er i
orden. De vil sende ut pålegg gruppevis og
starter i høst med pålegg til 10-20
anleggseiere. Frist: ½ år på å søke
kommunen og 1 år på utbedring/bygging av
avløpsanlegget etter at søknaden er godkjent i
kommunen. Det kan i enkelte tilfeller gis opptil
1 års forlengelse av frist, men det skal ikke
være enkelt å få så lang utsettelse.
Frogn: Tilsyn hvert 3. år. Tilsyn gjennomført
sommer 2012 av 100-150 gråvannsanlegg.
Tok vannprøver der det var mulig. Frogn har
gebyr på tilsyn.
Oppegård kommune: Ingen tilsyn. Avventer
områderegulering for Bålerud hvor vann- og
avløpsløsninger skal vurderes.
Ski: Frist: ca. 2 år etter 1. pålegg. Nytt pålegg
får utsatt frist (1 år). Erfaringer: klager tar lang
tid og folk trenger tid til å tenke ut hva de skal
gjøre. Alt er søknadspliktig.
Ski har tegnet kontrakt med Driftsassistansen
i Østfold IKS. Tilsynsgebyret er på 2500 kr
(dekker alle kostnader bl a oppmøte, analyser
og administrative kostnader).
Ski fokuserer på et kost/nytte prinsipp og vil
derfor ikke pålegge kostbare tiltak dersom
tilsynet viser mindre avvik. Skal først føre
tilsyn med gamle anlegg.
Nesodden forhører seg med de andre
kommunene om eksempel på tekst i brev om
pålegg.
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Alle nye anlegg er typegodkjent,
utilfredsstillende rensing er privatrettslig
oppgjør mellom anleggseier og leverandør.
4

5

Forvaltning av
vassdrag
i h.h.t. Damsikkerhetsforskriften

Handlingsplan 2013

Øystein Klausen, Vassbygg ønsker å
orientere kommunene om sitt arbeid med
oppfølging av dammer iht.
Damsikkerhetsforskriften.
Møte på Drømtorp, Ski, den 5. november.
I tillegg til Klausen forespørres to øvrige
aktuelle tilbydere.
Ski: de innrapporterte tallene for antall anlegg
rehabilitert samsvarer ikke med tot-P fjernet.

Wenche

Alle

Det kan tas ut rapporter fra WebGIS – disse
rapportene skal brukes i rapporteringen på
fosfor. Rapporteringsgrunnlaget blir likt.
Tiltaksanalysen for PURA revideres i 2013.
Vannregionmyndigheten er opptatt av de
reelle kostnadene for tiltaksgjennomføring
innen spredt avløp og kommunalt
ledningsnett. PURA må tydeliggjøre
investeringskostnadene.
Tallene på kr/m grøft er ikke oppdatert på
mange år – dette bør gjøres.
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Artikkel i Norsk Vann
Bulletin –
desemberutgaven.

Kostnadstall varierer med kompleksiteten til
anleggene. Kostnadstall for
tiltaksgjennomføring i 2013: Alle sender
oppdaterte tall til Wenche innen 26. oktober
2012.
Tema: Fordeler og ulemper ved bruk av
sentral kontra lokal forskrift som omhandler
utslipp av sanitært avløpsvann fra spredt
bebyggelse.
Frist innlevering tekst til Anita fredag 19.
oktober. Anita sammenstiller til en artikkel og
sender til gjennomsyn i temagruppe KOS og
arbeidsgruppen i Norsk Vann.
Teksten skal være på til sammen 2-4 A4 sider
med 2-3 bilder.
Frist Norsk Vann tirsdag 6. november.
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Eventuelt

Møtested for KOS-møtene skal rulleres.
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Helge
Wenche
Anita

