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

Wenche Dørum, møteleder
Jan Fredrik Aarseth
Endre Hoffeker
Anne Siri Haddeland
Linda Malm Schmidt
Anita Borge

Nesodden kommune
Ås kommune
Oppegård kommune
Oslo kommune
Frogn kommune
prosjektleder PURA

Forfall:

Bjørn Sederholm
Helge Klevengen

Ski kommune
Ski kommune

Møtegruppe:

Temagruppe kommunalteknikk, overvann og spredt bebyggelse
– KOS

Møtested:

Ås kommune, Kommunalteknisk avd., Myrveien 16

Møtetid:

28.4.2015, kl. 1130 – 1400

Referent:

Endre Hoffeker

Neste møte:

Tirsdag 27.8.2015 kl. 11:30 – 14:00. Møtested: Frogn kommune, Hestehagen

Sak
nr
1

Tema

Vedtak/oppfølging

Ansvarlig

Godkjenning av
møtereferat 3.02.15

Referatet godkjennes.
Referat legges ut på web-siden til PURA.

Anita

2

Workshop om
«Vannkvalitetens
plass i forvaltningen»

Anita redegjorde om status i arbeidet med programmet til
workshopen. Medlemmer av ad-hoc gruppen er Anita Borge,
Anne Siri Haddeland, Knut Bjørnskau, Simon Haraldsen og
Endre Hoffeker. Første møte skal finne sted den 11.5.2015 i
Oppegård. Anita lager agendaen til møte i uke 19. Formålet
med workshopen er å skape en arena der kommunenes ulike
forvaltningsnivåer (bygg, plan, vannforvaltning) sammen med
Fylkesmannen og Fylkeskommunen møtes for å bli mer
bevisste på vannkvalitetshensyn i det daglige arbeide. Anne
Siri ønsker fokus på tilførsler fra veibane (Statens vegvesen)
og forurensning fra kobber og sink, som ikke er med i listen
over ‘prioriterte stoffer’.

3

Evaluering av
rapporteringen for
2014

Kommunene redegjorde for erfaringer fra rapportering for
2014.
Frogn: Viktig med oppdatering av kart i forhold til tette flater.

Anita

Alle

PURA
Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no

Oppegård: Gikk greit, klassifisering av tette flater etter skjønn.
Ås: Ikke noe spesielt, det gikk greit.
Nesodden: De har fått gode rutinger på hvem som er
kontaktpersoner for tall som skal rapporteres.
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Huskeliste/bruksanvisning for
rapportering i
OneDrive

Kartmateriale bør være oppdatert i god tid før rapporteringen,
dette tas med Geodata-folk i kommunene.
Gjennomgang av «Huskeliste» som Wenche hadde satt opp.
Denne skal være retningsgivende for kommende
rapporteringer.

Alle

Lekkasje fra ledningsnett: Rapporter kun ferdige anlegg, eller
deler av anlegg som er ferdig. Resten rapporteres neste år
eller det året de er ferdigstilt.
Renseanlegg og nødoverløp: Diskusjon om hvem som kan gi
føringer. Fylkesmannen bør være initiativtaker til rutiner og
bestemmelser i kommunene som gjør at overløp unngås.
Spredt avløp: Oslo sjekker om de har WebGis Avløp.
Tette flater: Arealtyper blokk og rekkehus bør kunne
summeres og sees under ett.
Andre kilder: Her kan det legges inn andre kilder, som uhellet
i Tussebekken, der en spillvannskum raste ut i bekken.
Anita og Wenche sørger for oppdatert
huskeliste/bruksanvisning til KOS-gruppen før rapportering til
vannregionmyndigheten og årsrapportering til PURA.
5

Formel for beregning
av fosfor i overløp

6

Utbedringer/arbeider i
spredt bebyggelse i
2015

Formel for beregning av total P ved overløpsdrift ble gått
Endre, Anita,
igjennom. Noen justeringer ble foretatt.
Wenche
Endre skaffer 3-5 verdier, vannføring for ulike rørtykkelser.
Nesodden: Er i rute. Har fått inn mange nye søknader fra
Alle
Blylaget. Har sendt ut 85-90 nye pålegg i sone D (område
med spredt bebyggelse).
Solbergskogen, er mest hytteområde i dag. Skal forbli det
selv om flere hytter benyttes som helårsboliger. Endelige
avløpsløsninger ikke vedtatt – konsulent jobber med dette nå.
Planlegger eget tilsyn.
Oslo: Så og si ingen spredt bebyggelse i PURAs område.
Frogn: Fortsetter med tilsyn, har ikke så mange anlegg i
PURA-området.
Oppegård: Trykktesting av tette tanker langs
Bekkenstenveien.
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Utbedringer/arbeider
på kommunalt avløp
2015

Ås: Alt er sanert – starter med tilsyn av ca. 100 anlegg ved
Driftsassistansen.
Nesodden:
Arbeidet med ny kommunal avløpsledning på Bomansvik
starter i sommer. Planlagt ferdig 2017. Ledningen skal
tilkobles ny sjøledning for kloakk som allerede er ført fram til
Bomansvik brygge.
Har utført kamerakjøringer på ledningsnettet og jobber nå

2

Alle

med tettinger, utskifting av kummer etc. mot fremmedvann/
overvann i PURA – området.
Oslo: Ikke noe som er prioritert i PURA-området
Frogn: Er ikke kjent med planer om utbygging av kommunalt
avløpsnett i PURAs område.
Oppegård: Ingen planer om utbygging av kommunalt
avløpsnett i PURAs område akkurat nå, men fremtidige
planer vil komme.
Ås: Alle rør på Campus Ås fornyes og kommunen overtar
anlegget etter hvert.
8

Drifting/vedlikehold av Oslo: Får ikke midler, gjør fremstøt mot Statens vegvesen og
sandfang
diskuterer om VAV skal overta ansvaret for sandfangene.

Alle

Ås: Vurderer om dette skal dekkes gjennom VA-gebyrene.
Nesodden: Jobber nå med å få sandfangene lagt inn i
kartverket – begynner der.
Oppegård: Krever samarbeid mellom vann og avløp og vei og
park i kommunen.
Diskusjon: Ingen sandfang er en bedre løsning enn sandfang
som ikke tømmes.
9

Fastsettelse av nye
møtedatoer

Neste møte torsdag 27.8.2015 kl. 11:30 – 14:00.
Sted: Frogn kommune, Hestehagen.
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Eventuelt

Anita: Fortalte om NVEs innsigelser til områdereguleringsplan Alle
i Ski kommune.
Ad hoc-gruppe Anskaffelser er i gang med å utarbeide
dokumenter til ny anskaffelse av tjenester innen
vannkvalitetsovervåking fra 2016.
Morsa prøver nå ut differensiert overvåking, der belastningen
styrer hvilke parametere det overvåkes på og hyppigheten av
prøvetaking. PURA vurderer også dette for sine
prøvetakingspunkter.
Anskaffelsen deles i flere oppdrag for å utvide markedet av
potensielle tilbydere.
Anita har blitt medlem av redaksjonskomiteen i tidsskriftet
«Vann» og kommer, om nødvendig, til å be om bistand ved
gjennomgang av stoff til tidsskriftet fra medlemmer i KOSgruppen.
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Alle

