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

Wenche Dørum, Nesodden kommune (møteleder)
Endre Hoffeker, Oppegård kommune
Helge Klevengen, Ski kommune
Bjørn Sederholm, Ski kommune
Henrik Linnerud, Frogn kommune
Anne Siri Haddeland, Oslo kommune
Anita Borge, prosjektleder PURA
Anja Celine Winger, Akershus fylkeskommune (spesielt invitert til dette
møtet)

Forfall:

Jan Fredrik Aarseth, Ås kommune

Møtegruppe:
Møtested:
Møtetid:
Referent:
Neste møte:

Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt bebyggelse - KOS
Oslo kommune, VAV
Mandag 25.august 2014 – kl. 11:30 – 14:45
Anne Siri Haddeland
Avtales senere

Sak

Tema

Vedtak / oppfølging

Ansv.

1

Godkjenning av
møtereferat fra
24.03.14

Godkjent.

Alle

Referatet legges ut på web-siden til PURA.

Anita

Nytt rapporteringsverktøy tatt i bruk
på
fosforregnskapet
for PURA.

Gjennomgang av det nye rapporteringsverktøyet i
«skyen» kalt OneDrive som ble benyttet ved
rapporteringen for 2013.

Wenche

2

Årsakene til de økte verdiene for noen
tiltaksområder i overgangen fra 2011-2012 ble
forklart.
Det er lurt å benytte kommentarfeltet – gir god
oversikt, og nyansatte kan raskt følge med.
Kommentarene vil også være til hjelp ved neste års
rapportering.
Økte verdier på noen tiltaksområder skyldtes
feil/mangler i tidligere innmeldte grunndata fra
kommunene.

1

3

Evaluering av
Det ble tatt en diskusjon på hva som var de største
rapporteringen i
utfordringene med bruken av det nye systemet, og
OneDrive for 2013 hvordan gruppen kunne løse disse.

Alle

Ikke alle møtedeltakerne hadde erfaring med bruk
av det nye rapporteringsverktøyet som ble brukt ved
rapporteringen for 2013, blant annet har gruppen
fått inn 2 nyansatte i løpet av 2014.
Inntrykket er at de som brukte systemet ser
fordelene med dette og gruppelederen ser systemet
som klart tidsbesparende.
Mulighetene for at også andre vannområder kunne
benytte systemet ble diskutert. Det var enighet om
at rapporteringsverktøyet har overføringsverdi til
andre vannområder, og disse bør bli opplyst om
dette. Vannområde Oslo har fått noe informasjon.
PURA vil be Akershus fylkeskommune om
økonomisk bistand for utvikling av verktøyet.
Wenche sender ut et tomt dokument som gruppen
kan øve seg i.
4

Rapportering til
VRM (vannregionmyndigheten)
2014

Anita

Anja
Wenche

Det ble informert om at det skal rapporteres til VRM Anita /
på tiltak som er utført siste året og hvilke planer den Wenche
enkelte kommune har på
oppgraderinger/nyetableringer fremover i tid. Det
skal også rapporteres på kostnadene for dette.
Det er to rapporteringsregimer:
1. Vannområdets rapportering til VRM
2. Årsrapporteringen til PURA
(sektorrapportering)

Anja

Ingen kommentar til om det ønskes endring i forhold
til rapportering på handlingsplanene.
I forhold til føringer for rapportering til VRM
informerte Anja om at det må tas en ny runde på
dette ila høsten, da det er flere nye i VRM.
På sikt skal alle tiltak i tiltaksanalysen inn i
tiltaksmodulen i Vann-Nett. Dette vil da danne
grunnlaget for rapportering til VRM.
5

Spredte
avløpsanlegg

VAVs sjekkliste for tilsyn ved spredt avløpsanlegg
ble sendt ut i forkant av møtet.
Oppfølging av sak 5 fra møtet 24.03.2014. Runde
rundt bordet på hva som er gjort av tilsyn etc. i den
enkelte kommune.

2

Anne Siri

Alle

Nesodden:
- Utfører tilsyn på minirenseanlegg i sommer. Wenche
- Eier av minirenseanlegg varsles pr. tlf. (da
anlegget ofte er innendørs).
- Noen analyser på avløps-vannet tar vi selv
og de analysene vi ikke har utstyr for sendes
ØMM Lab.
- Det skal skrives tilsynsrapporter til
anleggseierne.
- Nesodden har totalt 85-90 minirenseanlegg
som besøkes i løpet av 2014.
- Vår lokale forskrift sier at vi skal føre tilsyn
minst hvert 5.år.
Ski:
-

-

-

Helge
Satte vekk alt tilsyn til Driftsassistansen.
Tilsynsrapportene ble sendt til
leverandørene av minirenseanleggene, og
det ble avholdt møte mellom leverandørene,
kommunen og Driftsassistansen.
Det er ønskelig at kommunen har mer
samarbeid med leverandørene, og at
leverandørene pålegges mer ansvar.
Utfordring å sende tilsynsrapport til
anleggseier, da disse ikke vet hvordan
tilsynsrapporten skal følges opp.

Frogn:
- Plan: Føre tilsyn med ca 600
Henrik
minirenseanlegg ila en 3 års periode.
- Problem med at lokal forskrift gir mulighet for
lokal renseløsning. Selv om kommunen
legger nytt avløpsanlegg, så er det valgfritt å
koble seg til. Behov for opprydning om lokal
forskrift.
Oppegård:
Endre
- Ikke i gang med tilsyn pga pågående
utredning hvorvidt det skal anlegges
sjøledning.
- 119 drikkevannbrønner testet. Påvist TKB på
3 eiendommer.
6

Kommunalt avløp

Oppfølging av sak 5 fra møte 24.03.2014. Runde
rundt bordet på hva som er gjort for
rehabilitering/sanering av kommunalt avløpsnett i
den enkelte kommune.

Alle

Nesodden:

Wenche

-

avvik på fremmedvann til det kommunale
nettet
avvik på handlingsplan/ planlagte tiltak
avvik på miljørisikovurdering

3

(forts. Nesodden)

Ski:
-

TV-kjøring i områdene med tiltaksplan for
utskiftning
revisjon ved fylkesmannen

Følger tiltaksplanen. Noe er utsatt.
Det er funnet en del feilkoblinger.
Avventer ferdigstillelse av en avløpsmodell.

Frogn:
- Det meste skjer ad hoc, men det foreligger
en handlingsplan.
- Ny administrasjon.
- Utfordring: Oppdatere kartdatabasen ift
tiltaksutvelgelse (lage tiltaksplan).
Oppegård:
- Planlagt spyling av nettet.
- TV-kjøre stikkledninger i et utvalgsområde.
7

PURA-seminar på Tittelen på seminaret er "Hvordan omsette planer til
Thon Hotel Ski
handling i vannområdet PURA? Hvordan nå målet
25.09.2014.
for god vannkvalitet?"
De enkelte temagruppene skal holde hvert sitt
inlegg.

Bjørn

Henrik

Endre

Alle

Wenche

NB! Flere fra kommunene enn de som sitter i
PURAs prosjektorganisasjon kan delta på
seminaret.
Status fra KOS-gruppa skal presenteres på
seminaret. Aktuelt med visuell status på kart, ala
Stig Bells presentasjon på tilsvarende seminar i
2011.
Wenche informerer om hva gruppa skal levere etter
avholdt planleggingsmøte for seminaret 27.august.
8

Fastsettelse av
nye møtedatoer

Nye møtedatoer tas ved behov.

Alle

9

Eventuelt

Anja sjekker ut om det sentralt kan produseres
felles kartgrunnlag på sosi- eller shape-format for
alle vannområdene med alle vannforekomstene.
Anja gir tilbakemelding om dette til Wenche.

Anja

4

