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

Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt bebyggelse – KOS

Til stede:

Helge Klevengen, Ski kommune
Bjørn Sederholm, Ski kommune
Anne Siri Haddeland, Oslo kommune
Lars Buhler, Ås kommune
Hilde Bergheim Naustdal, Oppegård kommune
Wenche Dørum, Nesodden kommune
Anita Borge, PURA

Forfall:

Linda Malm Schmidt og Pernille Sandemose, Frogn kommune

Møteleder:
Møtested:
Møtetid:
Referent:
Neste møte:

Bjørn Sederholm
Ski Kommune, Møterom B2, Kommunalteknikk, Teglveien 18A.
Torsdag 7.feb. – kl.11:30 – 15:00
Hilde Bergheim Naustdal
Nesodden kommune, Tangenten, onsdag 22. mai kl. 11:30 – 15:00

Sak Tema
nr.
1
2

Ansvarlig

Godkjenning av møtereferat fra 17.10.18
Referat godkjent. Legges ut på web-siden til PURA.
Utbedringer/arbeider og tilsyn i spredt bebyggelse 2018
Status i kommunene.
Ski:
Har ingen lokal forskrift eller krav om tilsyn. Morsa utarbeidet et
forslag til lokal forskrift for alle deltakerkommuner, angående tilsyn
og oppfølging av separate avløpsanlegg. I Ski finnes det mange
naturbaserte renseanlegg, som ikke var omhandlet av forskriften, og
således har ikke Ski vedtatt denne forskriften.
Forrige tilsynsrunde var i 2013, 70 anlegg ble ikke godkjent. Uten
midler til oppfølging blir tilsyn en sovepute, derimot.
Felles konkurranse på tilsyn sammen med Oppegård ble utsatt fra i
fjor til i år, skal purre på innkjøpsansvarlige for Nordre Follo.
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Anita
Alle

Firmaer fører tilsyn med egne anlegg. Ski kommune har satt krav
om at firmaene skal rapportere via Norsk Vanns system – alle
bortsett fra to bruker nå dette. Biovac vil ikke bruke
rapporteringsskjema.
Morsa skal revidere sin lokale forskrift. Nordre Follo vil bli invitert inn
i arbeidet, og ser positivt på dette.
Nesodden:
Har forskrift om å føre tilsyn hvert 5. år. Det er aktuelt å fjerne
tilsynsavgift på planer som er vedtatt. Mange vedtatte
reguleringsplaner vil føre til flere omlegginger fra eksisterende
separatsystemer til kommunalt avløp – det vil ikke bli ført tilsyn av
disse eiendommene.
Oppegård:
I Oppegård brukes tett tank med spreder på Svartskog.
Holder på å etablere kommunalt avløpsnett i området. Har ca 200
anlegg og halvparten vil bli koblet på det nye kommunale anlegget.
Konkurranse på tilsyn sammen med Ski for Nordre Follo.
Ett oppgradert minirenseanlegg.
Frogn:
Frogn kommune deltok ikke på møtet.
Ås:
Hovedplanen revideres i år.
Oslo:
Har ingen anlegg i PURAs område.
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Utbedringer/arbeider og planer for kommunalt ledningsnett
2019
Status i kommunene.
Ski:
Hovedplan 2011-2021 skal revideres etter
kommunesammenslåingen, basert på ny kommuneplan. Tiltaksplan
2012-2015 er utarbeidet. Delt opp basert på nedbørsområder. Er
ikke i mål med aktivitetene. Revideres sammen med hovedplanen.
2011 – 2017: gjennomsnittlig 1,08% rehabilitering i året. I 2018 ble
nærmere 2 % av spillvannsnettet rehabilitert. Mål for 2019 er 2 %.
Den nye kommuneplanen skal vedtas i mai 2019. Da vet man hvilke
områder som skal prioriteres.
I forbindelse med utbygging og reguleringsplaner, har kommunen
også startet opp et prosjekt angående utbyggingsavtaler og
rekkefølgekrav. Ski ser på muligheten for å legge krav på utbyggere
til å rehabilitere eller legge nye ledninger gjennom dette.
Nesodden:
Har lite folk så det blir mye «brannslukking». Holder på med nye
ansettelser. Har en tiltaksliste med prioriteringer.
Ås:
Reviderer hovedplan. Mulig med samarbeid for planer på tvers av
kommunegrenser. Sak for Fagrådet.
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Alle

Frogn:
Frogn kommune deltok ikke på møtet.
Oppegård:
Egne taktiske planleggere på overvann, spillvann og drikkevann.
Byutvikling har første prioritet.
Oppegård har som mål å utbedre 2 % per år, har klart 1,36 % på
spillvannsnettet og 1,55 % på drikkevann. Mål for 2019 er fortsatt 2
%.
Oslo:
Har ikke ledningsnett i PURAs område.
Har en taktisk plan for vann og en taktisk plan for avløp, som de
følger.
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Andre viktige aktiviteter/hendelser som også bør rapporteres?

Alle

Har det vært spesielle aktiviteter/hendelser som kan påvirke
vannkvaliteten i din kommune?
Nesodden: Kollapset overvannsledning. 5 overløp.
Ås:
NMBU: feilkoblingen skal være rettet, og slamtømming foretatt.
5

Drift/vedlikehold av sandfang

Alle

Ble ikke gjennomgått på møtet.
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Overvann
Status i kommunene.

Alle

Oppegård:
Overvann skal håndteres på egen tomt eller ledes til flomveier.
Kommunikasjonen med Samfunnsutvikling er sviktende, som fører
til utfordringer for tverrfaglig samhandling. Har fått utført flomanalyse
ved Sweco for nesten hele kommunen.
Nye krav kommer i forbindelse med ny kommuneplan – se under
«Ski».
Ski:
Tillater 5 l/s påslipp per grunneiendom. Krever at 20-årsregn med
klimafaktor skal håndteres på egen tomt. Viste utdrag fra
kommuneplan Nordre Follo kommune 2019-2031, egne kart med
hensynssoner. Krav til flomvurdering, byggeforbud mm.
Frogn:
Frogn kommune deltok ikke på møtet.
Nesodden:
Har engasjert Multiconsult for å utføre flomanalyse for
klimatiltaksmidler fra Miljødirektoratet. Plan ferdigstilles før
sommeren.
Overløpsmålere monteres for å sjekke hvor fremmedvannet
kommer inn i systemet (firma: Guard).
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Utfordring: Statens vegvesen slipper vann inn på kommunens nett,
dette er vann som skulle vært fordrøyd og infiltrert ved veien.
Har utbedret et kollapset Ø500-rør.
Ås:
Ingen påslipp. Ev. påslipp er søknadspliktig. I sentrumsplan: Et
fellesområde på offentlig grunn som driftes av Park/Idrett.
Ligger ganske bra an. Holder på med en sentrumsplan – ser på
«regionale» løsninger, altså ikke per eiendom, men sette av
fellesarealer for overvannshåndtering. Hvem eier løsningene? Kan
være både óg, alt ettersom det er naturlig.
Hytteområdet Tømrernes feriehjem – utbygger vil koble seg til med
vann – må også i så fall koble seg til avløp. I dialog med Frogn
angående Kjærnes – Dal.
Oslo:
Ingen overvannshåndtering i PURAs område.
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Nedgravde oljetanker
Ble ikke gjennomgått på møtet.

Alle
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Internt PURA-seminar 2019
Anita redegjorde for opplegget på seminaret. KOS-gruppen har
egen bolk med følgende tema:
- status for gruppen, arbeidsoppgaver
- gjennomførte tiltak på avløpsnettet, i spredtbebyggelse og med
overvann 2008-2018
- Kolbotnvann – utsatt innsjø i urbant område

Alle

Björn redegjorde for hvordan han ønsket gjennomføringen. Det ble
diskutert hvordan gruppen kunne bidra på best mulig måte til
planleggingen og gjennomføringen av KOS-gruppens bolk.
Björn kontakter Randi Aamodt som skal holde innlegg om
Kolbotnvann, og gir innspill på hva innlegget bør inneholde.
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Nytt fra PURA
Anita
Anita orienterte om følgende saker:
- høring av planprogram og hovedutfordringer i vannregionen og i
vannområdene
- anskaffelse av tjenester innen tiltaksorientert
vannkvalitetsovervåking i PURA fra 2020
- utslipp av septik fra fritidsbåter – innføring av forbud: Felles politisk
sak for Frogn, Ås og Oppegård
- forprosjekt for et eventuelt utfiske i Østensjøvann
- Skibekken – utbedring og sikring
- Fagrådet: Deltakelse på møter i utvalg for miljøovervåking
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Rapportering 2018
Alle
Anita orienterte om den årlige rapporteringen fra KOS-gruppen:
- data som legges inn i regnearkene via OneDrive – gir tilførsler av
totalt fosfor, biotilgjengelig fosfor og nitrogen
- data for tiltaksgjennomføring og kostnader ved dette innen
kommunalt avløp og spredt bebyggelse. Anita sender bestilling med
mal til gruppen.
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Vedr. rapportering via OneDrive: Björn overtar nå den jobben som
Jan Fredrik Aarseth har gjort for gruppen med å gi tilgang til
regnearkene og sammenstille dataene.
Frister for gruppen:
Data som legges inn i regnearkene via OneDrive: 05.03.2019.
Data for tiltaksgjennomføring og kostnader: 12.03.2019.
Wenche sender ut "bruksanvisning" på arbeid i OneDrive.

Wenche
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Fastsettelse av neste møte
22. mai kl. 11.30-15.00 på Nesodden.

Alle
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Eventuelt
Lars tok opp en sak om bygging i/ved en bekk ved
Vinterbrosenteret, og ev. tillatelse til et slikt inngrep. Anbefaling:
Sjekk vannressursloven.

Alle

5

