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

Møtegruppe:

Temagruppe kommunalteknikk, overvann og spredt bebyggelse – KOS

Til stede:

Wenche Dørum, Nesodden kommune
Endre Hoeffeker, Oppegård kommune
Jan Fredrik Aarseth, Ås kommune
Pernille Sandemose, Frogn kommune
Anita Borge, PURA

Forfall:

Helge Klevengen, Ski kommune
Bjørn Sederholm, Ski kommune
Linda Malm Schmidt, Frogn kommune
Anne Siri Haddeland, Oslo kommune

Møteleder:
Møtested:
Møtetid:

Wenche Dørum
Nesodden kommune, Tangenten, møterom Krange – 3. etasje
Onsdag 9. mars – kl. 11:30 – 14:00

Referent:
Neste møte:

Pernille Sandemose
Onsdag 8. juni – kl. 11:30 – 14:00, Ås kommune, Myrveien 16

Sak Tema
nr.
Godkjenning av møtereferat fra 17.11.15.
1
Liten feil i sak 8 (Drifting/vedlikehold av sandfang) fra forrige referat
rettes opp av Anita.

2

Ansvarlig
Alle

Referat godkjennes og legges deretter ut på web-siden til PURA.
Ny leder
Wenche/
Ny leder, Jan Fredrik Aarseth fra Ås kommune. Wenche ordner med Jan Fredrik
tilgang til OneDrive.

1

3

Erfaringer fra rapporteringen
Alle
Rapporteringssystemet i OneDrive har blitt benyttet siden
rapporteringen for 2013. Det vil etter hvert komme et felles
rapporteringssystem for alle vannområdene i vannregion 1. Dette vil
være basert på data i Vann-Nett. Det er viktig at informasjonen som
ligger i Vann-Nett er oppdatert. NIBIO/NIVA har vunnet
anbudskonkurransen for felles rapporteringssystem. Dette skal
ferdigstilles innen september 2016.
PURA kommer fremdeles til å benytte sitt rapporteringssystem i
OneDrive til sine årsrapporter for vannkvalitetsovervåking.
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Utbedringer/arbeider i spredt bebyggelse 2016
Alle
Ski:
 En del etterslep på pålegg pga. etterutdanning av en
saksbehandler
 Minirenseanlegg som har frist for utbedring til 1. august 2016
vil sannsynligvis ikke bli utbedret før 2017
 55 anlegg som ikke er iht. dagens krav, men mange er
avhengige av avklaring mht. planstatus eller tilknytning til off.
ledningsnett.
Nesodden:
 Flere avløpsanlegg er under bygging på Blylaget. Vi antar
at de fleste avløpsanleggene ferdigstilles i løpet av 2016.
 Fristen for innsending av søknad fra beboere i sone 3 (med
avrenning mot Bunnefjorden) har nettopp utløpt. En del må
nok purres opp også her.
 Hytteområdet Solbergskogen har vi måttet sette på vent
grunnet kapasitetsproblemer internt.
Oppegård:
 En sak der ni eiendommer rundt Bekkenstenstranda er bedt
om å dokumentere effekten av sine renseanlegg. Disse skal
gå sammen for å hindre forurensning midlertidig, da det
prosjekteres kommunalt nett.
Frogn:
 Har ikke utarbeidet påleggsplaner for 2016. Har veldig mye
oppfølgingsarbeid å gjøre fra forrige runde med pålegg.
Mange saker som går til tvangsmulkt. Det gjenstår
undersøkelse av mellom 800 og 1000 eiendommer i hele
kommunen, ca. halvparten av disse ligger i PURA-området.
Ås:
 Ferdig med oppgradering av anlegg.
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Tilsyn spredt bebyggelse 2016
Alle
Ski:
Kommer ikke til å gjennomføre nye tilsyn før påleggene på
minirenseanlegg er fulgt opp. Nye tilsyn blir sannsynligvis i 2018/19.
Nesodden:
Skal ha tilsyn på ca. 600 eiendommer. Dette er eiendommer der det
er mer enn 5 år siden forrige tilsyn (forskriften vår sier at vi skal ha
tilsyn minst hvert 5.år). Kommunen anskaffer en sommervikar som
kan bistå ved årets sommertilsyn.
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Oppegård:
Det gjennomføres ikke tilsyn hvis det ikke er bygningsmessige
forandringer. Skal starte et system på linje med rapportering av
oljeutskillere. Det kommer inn sporadiske rapporter fra de nyeste
anleggene.
Frogn:
I 2016 blir det kun oppfølging av forrige tilsynsrunde. Oppstart av
neste runde blir i 2017.
Ås:
100 tilsyn utført i 2015 og flere i 2016, det gjelder hele kommunen,
også Morsa. Det er registrert mange mangler.
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Utbedringer/arbeider på kommunalt ledningsnett 2016
Alle
Nesodden:
 Det nye vann- og avløpsnettet på Bomansvik bygges i 3
etapper. 1. etappe, som er byggingen av ny vei opp i åsen
der det nye høydebassenget skal ligge, er i rute. Etappe 2,
som er bygging av nytt høydebasseng, påbegynnes i
sommer. Tilkoblingen skjer først når hele ledningstraseen fra
høydebassenget og ned til fjorden står ferdig i 2017(-18).
 Nytt system tatt i bruk fra i år der driftsavdelingen skriver inn
i perm hva som er gjort etter hvert som det gjøres.
Oppegård:
 I budsjettet ligger det inne 14 mill. til rehab. av
vannledningsnettet og 19 mill. til rehab. av avløpsnettet. I
tillegg er det satt av 4-6 mill. til nye vannledninger for å sikre
tosidig vannforsyning.
 Mål for rehab. var 1,2 %, det blir utfordrende å klare dette i
2016 da anleggsprosjektene ikke startes før i mai/juni 2016.
 Rehab. av vann- og avløpsledninger fom. Myrvoll stasj. mot
Haukeliveien ca. 500 m, privat regi.
 Rehab. av vann- og avløpsledninger Haukeliveien –
Greverud, ca. 2000 m.
 Rehab. av vann- og avløpsledninger Solbråtan –
Midtoddveien, ca. 280 m.
Frogn:
 Har ikke kommunale ledninger i PURA-området.
Ås:
 Ikke planer for 2016, kommer i 2017.
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Andre viktige aktiviteter/hendelser som bør rapporteres?
Alle
Ås:
 Knust avløpsledning ved NMBU i Vollebekken mot Årungen.
I tillegg var en ledning koblet feil nedenfor.
Fosforkonsentrasjonen (TP) over 200 µg/l. Det lages estimat
på mengde utslipp.
Oppegård:
 Overløp i nedslagsfeltet til Kolbotnvann.
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Drifting/vedlikehold av sandfang
Ny NOU (ikke vedtatt enda) sier at VA ikke skal dekke tømming av
sandfang. Press fra FM hjelper på kommunens prioriteringer på
sandfang og tømming av disse.

Alle

Ås:


Har ikke oversikt over hvor mange sandfang som finnes, de
tømmes sporadisk når de er fulle.
Oppegård:
 Ikke oversikt eller system for tømming. Ny organisering med
sammenslåing med Vei og park kan bety bedre rutiner for
tømming av sandfang.
Nesodden:
 Kartleggingen av kommunens sandfang ble påbegynt i 2015.
Målet er å få full oversikt over antallet og plasseringen av
disse i løpet av 2016. Kommunen har rutine for årlig
tømming av de største/viktigste sandfangene.
Frogn:
 Har ca. 250 sandfang innenfor rensedistriktet og tømmer
årlig ca. 100. I PURA-området er det ca. fem sandfang i
forbindelse med vei, det er ingen rutine for tømming av
disse.
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2-dagers tilsynskurs høsten 2016
Anita/
Kurset er i regi av Norsk Vann og holdes hos Fylkesmannen 02. og Wenche
03.11.16. Frogn og Nesodden har meldt på to deltakere hver. Ås
sender minst en person og Oppegård to. Dette er et aktuelt kurs for
KOS-gruppen! Påmelding sendes Simon Haraldsen, Fylkesmannen.
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PURA sitt arbeid
Anita
 Årsmeldingen er godkjent av prosjekt- og styringsgruppen.
 Anskaffelser av tjenester innen overvåking av vannkvalitet
for 2016-2017 er avsluttet. Kontrakt med NIVA og Faun er
inngått. NIVA samordner resultater og er ansvarlig for
rapport. Faun tar de biologiske prøvene i bekker, elver og
innsjøer, samt de kjemiske prøvene i innsjøene.
 Ny E18, firefelts motorvei fra Retvet til Vinterbro. PURA har
møte med Statens vegvesen om Ytre miljø-plan 10.03.2016,
og gir en høringsuttalelse til reguleringsplanen med frist
16.04.2016.
 PURA deltar på «Peer Review» 2016 som er en
internasjonal evaluering i regi av EU av vannregionen
Glomma. Anita, Wenche fra Nesodden og Stig fra Oppegård
representerer vannområdet PURA i intervjuer i uke 11.
 Anita har skrevet leder i tidsskriftet «Vann» nr. 1/2016.
 PURA skal presenteres på seminar om vassdragsforvaltning
og lokal medvirkning i regi av Oslo Elveforum, Bærum
Elveforum og Lysakervassdragets venner. Anita holder
presentasjonen 27.04.16.
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Fastsettelse av neste møte
Onsdag 8. juni, kl. 11:30 – 14:00, Myrveien 16, Ås
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Alle

