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

Stig Bell, Oppegård kommune
Sveinung Lindland, Oppegård kommune
Anita Borge, prosjektleder PURA
Jan-Fredrik Aarseth, Ås kommune
Helge Klevengen, Ski kommune
Randi Skjelanger, Oslo kommune
Andrea Zuur, Frogn kommune
Sigrid Bjørck, Ski kommune
Anne Charlotte Elgåfoss, Nesodden Kommune

Forfall:

Gunnar Larsen, Ås kommune
Live Hesthagen, Statens Vegvesen

Møtegruppe:

Temagruppe kommunalteknikk, overvann og spredt bebyggelse
– KOS

Møtested:

Sofiemyrveien 8, Oppegård

Møtetid:

22.06.09, kl. 11.00 – 14.00 inkl. lunsj

Referent:

Anne Charlotte Elgåfoss

Neste møte:

Onsdag 26. august kl. 9.15 – 11.45, Sofiemyrveien 8, inkl. lunsj

PURA
Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no

Sak
nr
1

2
2.1

Tema

Vedtak / oppfølging

Godkjenning av
møtereferat
21.04.09

Referatet ble godkjent med mindre endringer i sak 6
(Anita Borge).

Ansvarlig

Status for arbeid i undergrupper vedrørende fettproblematikk og avløp i
spredt bebyggelse. Veien videre.
Fett

Sigrid Bjørck informerer om fettmøtet 28.05.09, der
felles forskrift eller norm for fettavskilling var et av
temaene. Kommunal tømming av fettavskillere ble
også diskutert.

Info

Stig Bell mener det kan være aktuelt med en felles VAnorm i første omgang, og muligens en felles forskrift på
et senere tidspunkt. Det er viktig å stille krav til påslipp
til kommunalt avløpsnett når det gjelder:
• Fett
• Oljeholdig påslipp
• Annet påslipp fra industrier o.l.
Stig kommenterte også at Ski kommune har begynt
med syning av tilknytningspunkt for å forebygge
feilkoblinger.
Innspill fra Sigrid: olje ligger opp mot byggesak, mens
fett er mer diffust.
Stig mener at oppfølgingen av fett- og oljeutskillere er
den samme, og foreslår at olje også kan inngå i
fettgruppa. Sigrid samtykker, selv om tilsynsrutinene er
litt forskjellige. Det vedtas at fett og olje knyttes
sammen i samme undergruppe.
Sveinung Lindland får ansvaret for å sammenkalle til
møte angående tilknytningspunkt, krav,
tilknytningsgebyr o.l. (rehabiliteringsgruppa).

Sigrid
Bjørck

Sveinung
Lindland

2.2

Avløp i spredt
bebyggelse

Helge Klevengen informerte om møtet i gruppa for
spredt avløp og om sammenstillingen av kommunenes
lokale forskrifter og retningslinjer. Alle kommunene er
litt forskjellige når det gjelder krav og praksis, og det
kan bli vanskelig å enes om felles forskrift. Han er
generelt skeptisk til lokale forskrifter. Kommunene bør
ikke stille krav som de ikke kan følge opp.

Info

Innspill fra Andrea Zuur, med to problemstillinger:
• Mindre industrier med tvilsomme utslipp som er
knyttet til minirenseanlegg.
• Rammeplaner er ikke juridisk bindende, og det
er fare for at de ikke blir overholdt.
Stig kommenterer:
• Slike problemstillinger tas opp i gruppa, der
praktisk håndtering diskuteres, og det vurderes
om det skal tas med i felles norm/forskrift. Den
praktiske siden er viktig.
• Alle må sette seg inn i forskrifter, retningslinjer
og forholdningssett i sin kommune.

Alle

Helge informerer om brev fra Fylkesmannen angående
tilsyn og prøvetakning for minirenseanlegg.

Info

4

Undergruppe for
samarbeid
rehabiliteringsprosjekter

Sak 4 ble flyttet fram av praktiske hensyn.
Tabell 8.2 på side 51 i Tiltaksanalysen er
utgangspunktet for dette punktet.
Alle må gå gjennom tabellen for å se om tallene
stemmer overens med budsjettet.
Alle kommunene undersøker det årlig budsjettet for
rehabilitering av avløpsledninger i PURA-området. Det
skal redevises for dette på neste møtet i
rehabiliteringsgruppa. Noen kommuner hadde ca-tall i
hodet:
• Ski: 10 millioner
• Ås: 4 – 5 millioner
• Frogn: 0
Stig tar opp viktige spørsmålsstillinger angående
rehabilitering:
• Hvilke prosjekter har vi, og hvordan håndterer
vi dem?
• Hvor mye penger skal vi bruke?
• Kan vi samarbeide om entrepriser og
rammeavtaler i forbindelse med konsulenter?
Innspill fra Helge: det er viktig å vurdere
grunnforholdene ved rehabilitering, og ikke bare alder
på ledningsnettet.
Innspill fra Sigrid: i PURA er det lagt vekt på
rehabilitering av ledninger lagt før 1970. I noen tilfeller
må også nyere ledninger rehabiliteres dersom de er
dårlige.

Sveinung
Lindland
Alle

Alle

3

Gjennomgang av
tiltaksanalysen

Vannregionmyndighetene har bedt om redegjørelse for
påbegynte og planlagte tiltak i kommunene. På møtet
gikk vi gjennom tiltakene som kommunene tidligere har
meldt inn til PURA, samt suppleringer. Stig noterer
eventuelle endringer. Ytterligere endringer må sendes
inn til Stig/Anita før torsdag 23. juni kl. 9.00.

Alle

Tiltak som gjelder landbruk kommuniseres til Tormod
Solem på Landbrukskontoret.
Vi går gjennom tiltak som er gjort i de forskjellige
kommunene de senere år. Stig noterer tiltakene, som
skal videreformidles til vannregionmyndighetene.
Når det gjelder spredt avløp skal hver kommune finne
tall for hvor mange pålegg som er sendt ut de seneste
årene, og hvor store kostnader dette tilsvarer. Angi den
gjennomsnittlige anleggskostnaden som er brukt.
Tallene tas med til neste møte i undergruppe for spredt
avløp.
Generelt bør PURA medføre revidering av hovedplaner
og tiltaksplaner i kommunene
5
5.1

5.2

5.3

Stig Bell

Alle

Alle

Eventuelt
Tilførselsdata i
vannområdene

Om det har skjedd endringer i tilførselsdata i løpet av
2008, skal dette meldes inn til PURA senest 09.08.09
• Frogn: ingenting har skjedd i spredt
bebyggelse.
Avrenning fra tette I høst skal KOS-gruppa gå nærmere inn på avrenning
flater
fra tette flater, og bl.a. diskutere
• type avrenning
• arealer
• innholdet av forurensningsstoffer
• krav til overvannshåndtering
• flomsikring
§ 23 i
Spørsmål fra Andrea: Har kommunene erfaring med
Forurensningsloven bruk av § 3 i Forurensningsloven i forbindelse med
private fellesrenseanlegg?

Alle
unntatt
Frogn

Helge: kommunen bør være forsiktig med å pålegge
tilknytning til eksisterende private anlegg, noe som
medfører at kommunen får ansvaret for dimensjonering
og kapasitet.

5.4

Støtte via
Husbanken

Når anlegg/ledningsnett prosjekteres, planlegges de
med et bestemt antall framtidige tilknytninger.
Det ytres ønske om at PURA v/prosjektleder gjør
henvendelsen til Husbanken, ikke hver enkelt
kommune. Det var slik det ble gjort i Morsa.
Det besluttes at Helge skal ta kontakt med Morsa
angående ”mal” for henvendelsen, og prosjektleder i
PURA gjør henvendelsen til Husbanken.

Helge
Klevengen
Anita
Borge

6

Neste møte

Onsdag 26. august kl. 9.15 – 11.45, Sofiemyrveien 8
(inkl. lunsj)
Alle undergruppene skal sammenkalle til møte før
neste møte i KOS-gruppa.
• Avløp i spredt bebyggelse
• Fett og olje
• Rehabilitering av avløpsnett
• Kildesporing avløpsnett

Helge
Sigrid
Sveinung
Gunnar

