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

Helge Klevengen
Sigrid Bjørck
Jan Fredrik Aarseth
Kaja Moen
Wenche Dørum
Stig Bell
Nina Sømme
Anita Borge

Ski kommune
Ski kommune
Ås kommune
Frogn kommune
Nesodden kommune
Oppegård kommune
Oppegård kommune
Prosjektleder PURA

Forfall:

Ola Rosing Eide
Anne Siri Haddeland

Statens vegvesen
Oslo VAV

Møtegruppe:

Temagruppe kommunalteknikk, overvann og spredt bebyggelse
– KOS

Møtested:

Sofiemyrveien 8

Møtetid:

29.03.2012, kl. 1200 – 1500

Referent:

Kaja Moen

Neste møte:

11.05.2012 kl. 11:30 – 14:30.

Sak
nr
1

Tema

Vedtak/oppfølging

Ansvarlig

Godkjenning av
møtereferat 06.02.12

Stig
Anita

2

Korrigeringer:
Sak 2: Siste avsnitt ang mal for rapportering fjernes.
Sak 3: Siste avsnitt ang omdømme endres til kun å omfatte
kommunene.
Rapportering skal skje med Web Gis-verktøyet.
Målsetningen er at alle skal rapportere ved hjelp av dette i
2012.

Internrapportering til
PURA basert på
KOSTRA-tall,
inklusive punktutslipp
Tilsyn med anlegg i
Helge oppsummerer fra møtet i Ski 8.mars.2012.
spredt bebyggelse.
Det varierer hvilke type anlegg de ulike kommunene har og
det er behov for opplæring for ulike typer avløpsanlegg.
Samtidig er det interesse for å få en felles rammeavtale for
utførelse av tilsyn.
Nesodden er den eneste har allerede rammeavtale med
(flere) foretak som kan utføre tilsyn.

3

alle

Det ble diskutert rundt i hvilken grad vi har kapasitet til å gjøre
PURA
Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no

tilsyn sjøl, og hvorvidt det kan være mer riktig å la en 3.part
gjøre tilsynsjobben (Driftsassistanse f.eks.), og hvor grundig
tilsynet skal være.
Det er ulike behov for de forskjellige kommunene, og det ble
avgjort at en videre vurdering skal bli gjort etter at opplæring
med å føre tilsyn er gjennomført.

4

Forvaltning av
kommunale
avløpsledninger,
herunder påslipp av
olje- og fettholdig
avløpsvann.

Helge setter opp og sender krav spek ang. opplæring for
tilsyn. Denne diskuteres i gruppen.

Helge

Anita etterspør så tilbud for opplæring i tilsyn, og foretar
anskaffelsen.
Virksomheter som slipper olje- og fettholdig vann, og vann fra
industrier på det kommunale avløpsnettet skal kartlegges
innen 1.juli 2012

Anita
Stig

Stig foreslår at Sigrid kan være ressursperson for et
samarbeid om kartlegging og oppfølging av olje- og
fettutfordringer.
Sigrid er villig til å dele sin kunnskap og mener det ikke er
veldig store utfordringer vedr. dette i Follo-kommunene. Når
det gjelder utslipp fra restauranter har en bra oversikt.
Utfordringen ligger i å kartlegge evt. utslipp av fettholdig vann
fra boligområder.
Sigrid foreslår at det lages en strategi for å få gjort noe med
de problemene en vet om.
Helge understreker viktigheten av å skille mellom olje-, fett-,
og industriforurenset vann. Ski kommune har alle
oljeutskillere registrert i Kom Tek.
Det er ulik forvaltningspraksis i kommunene når det gjelder
hvem forurensningsmyndigheten er delegert til. Generelt kan
kommunene gi pålegg etter forurensningsforskriften kap 15.
Det må opprettes gode samhandlingsrutiner slik at byggesak
rapporterer til kommunalteknikk dersom det blir satt i gang
nye bedrifter/blir gjort bruksendring som fører til utslipp av
olje- eller fettholdig vann
Det er enighet om at kommunene skal samarbeide om dette
arbeidet, men det er ikke fastsatt hvordan dette samarbeider
skal foregå.
Stig forhører seg med Knut Bjørnskau og Jan Ove Karlsen
om hvorvidt det er greit at Sigrid blir prosjektleder.

5

Forvaltning av
vassdrag i henhold til
FOR 2009-12-18 og
FOR 2011-10-28
(damsikkerhetsforskriften)

Prosjektmandatet skal revideres og vil bli sendt ut.
Det er ikke kommet svar på brev som Stig sendte NVE for å
få utfyllende informasjon. Stig skal kontakte NVE igjen.
Ski kommune har egen damvokter, men behøver mer
detaljert kartlegging.
Oppegård ønsker å få en konsulent til å klassifisere sine
dammer.

Stig

