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

Wenche Dørum, Nesodden kommune (møteleder)
Endre Hoffeker, Oppegård kommune
Helge Klevengen, Ski kommune
Jan Fredrik Aarseth, Ås kommune
Sigrid Bjørck, Ski kommune
Randi Aamodt, Oppegård kommune

Forfall:

Anita Borge, prosjektleder PURA, Kaja Standal Moen, Frogn kommune,

Møtegruppe:
Møtested:
Møtetid:
Referent:
Neste møte:

Temagruppe Kommunalteknikk,overvann og spredt bebyggelse - KOS
Oppegård kommune, Driftssentralen
14.11.2013
Endre Hoffeker
11.12.2013 i Frogn kommune

Sak Tema
nr.
1
Godkjenning av møtereferat
fra 15.05.2013
2
Årsrapportering for 2013
Hvordan skal rapportering
foregå?
- Form
- Maler
- Frister

Vedtak / oppfølging

Ansvarli
g
Alle

Sigrid Bjørck føres opp under forfall.
Referatet godkjennes.
Redegjørelser for rapportering:
Anita,
Sigrid: fremlegger beregningsmetode for Ski
Wenche,
kommune, Leif Simonsen mente at tallene til
Alle
Ski kommune er svært lave, det hersker fortsatt
usikkerhet om hvordan de enkelte kommunene
beregner fosforutslipp
Endre lager et utkast for beregningsmetode av
P-reduksjon ved rehabilitering av ledningsnett.
Utgangspunktet er andel ledningsnett
rehabilitert i respektive vannforekomster.

1

3

Tiltaksanalysen 2013
- Status
- Hva er gjort
- Hva gjenstår
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Tilsyn spredte avløpsanlegg Oppegård:
Alle
- Hva er gjort av tilsyn i
- 2 nyanlegg som foreløpig ikke er
de enkelte kommuner
kontrollert. Kommunen har foreløpig
ikke hjemmel til å foreta kontroll på
anleggene på Bålerud/Svartskog.
Ås:
- Har ca. 10-20 anlegg, pålegg er sendt ut
til alle.
- Eksternt firma skal føre tilsyn for
kommunen.
Ski:
- Har ført tilsyn med 310 anlegg, av dem
ble det tatt prøve av 246 anlegg.
- Årsak til manglende prøvetakning var
enten at anlegget var låst, feil på
anlegg, ikke tilrettelagt for prøvetakning,
osv.
- Rapporten som er utarbeidet av
Driftsassistansen i Østfold (DaØ) er ikke
ferdig, men resultatet viser at 58 %
hadde driftsproblemer, kun 18 %
fungerte tilfredsstillende, mens 24 %
hadde mindre driftsproblemer.
- Mye av årsaken er at kommunen har
mange gamle minirenseanlegg som ikke
lenger er typegodkjent.
- Kommunen vil følge opp alle anlegg
som ikke tilfredsstiller dagens krav.
Dette arbeidet vil bli gjort i samarbeid
med DaØ.
- Det har ikke blitt tatt endelig stilling til
hvordan man skal forholde seg til gamle

Wenche referer fra tlf. samtale med Leif
Simonsen:
- Tall fra landbruk er kommet inn
(AGRICAT - modell) og ført opp i
regnearket
- Tall for naturlig bakgrunnsavrenning er
kommet inn
- Lindholms beregningsmetode brukes
fortsatt
Miljøgiftstatus for hele PURA område
- Avrenning fra vei:
o Ansvarshold kommune/Statens
veivesen
o Særlig aktuelt i Ski kommune i
forhold til overvann/veivann
- Venter på nasjonale veiledere
- Ski kommune satser på blågrønne tiltak
i fremtiden
- Blågrønne tiltak bør allerede tas hensyn
til i reguleringsplaner
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anlegg som ikke lenger er typegodkjent,
men ser ikke bort ifra at man vil være
nødt til å pålegge utskifting.
- Sigrid fortalte om pumpeledningen på
Siggerud med ca. 50 pumper og syns
det er beklagelig at man den gang ikke
kunne pålegge å legge vannforsyning
samtidig.
Nesodden:
- Har mange gamle anlegg.
- Det er nylig sendt ut 120 varsel om
pålegg om utbedring/etablering av
avløpsanlegg.
- Vedtak om pålegg til de samme
beboerne sendes ut i løpet av desember
måned.
- Reguleringsplan for Blylaget er endelig
ferdig behandlet (etter 2 høringer). De
ca. 80 beboerne her vil få varsel om
pålegg i løpet av januar måned neste år.
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Tiltak utført i
Ski:
tettbebyggelse
- Hva er gjort av tiltak på
kommunalteknisk
område

-

-

-

Alle
Har ikke gjort så mye selv i år fordi
mange prosjekter er i avhengighet med
Statens vegvesen og Jernbaneverket
o Nordbyveien som skulle starte i
mars ble utsatt av Statens
veivesen
o Venter på utbygging av Ski
stasjon
Nordre Finstad – rehabilitering av ca. 2
km begynnes i nærmeste fremtid + en
del mindre prosjekter
I forbindelse med Follobanen følger
rehabilitering av kommunal
hovedledning
Mange store prosjekter rapporteres først
inn når prosjektene er avsluttet

Ås:
-

Ingen tiltak i nærmeste fremtid men
utbygging av UMB campus kommer til å
føre en god del rehabilitering av gammel
ledningsnett i området
Nesodden:
- Kirkevika renseanlegg ble nedlagt i
overgangen august/september måned i
år.
- Ny pumpestasjon er bygget på samme
tomta. Herfra pumpes avløpsslammet
via undervannsledning i Bunnefjorden
frem til Buhrestua renseanlegg.

3

6

Arbeidsform og innhold på
KOS møtene
- diskusjon om innhold
og på hvilken måte vi
skal jobbe i gruppa
fremover
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Fastsettelse av nye
møterdatoer
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Eventuelt

-

Saken ble utsatt. Vil gjerne ha med
Anita også på denne saken.

Sigrid ønsker møte i uke 2 eller 3 2014 og ev.
et møte som klarlegger beregningsmåter og
regnearket generelt
Nye møtedatoer ble ikke bestemt.
Tas opp igjen på neste møte.
Helge: Alunskiferdeponi:
- Helge og Stig var i møte med
Fylkesmannen fordi saken ikke ble fulgt
opp derifra, de fikk kopi av FMOAs
pålegg til grunneieren
- Det ble deponert radioaktive masser og
Ski kommune sendte brev til Statens
strålevern
- Grunneieren sier at Rambøll utarbeider
søknad
- Ski kommune har sendt pålegg om
fjerning av masser som kom i løpet av
sommeren
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Alle

Alle

