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Sak Tema

Vedtak/oppfølging

Ansv.
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Gjennom rapportering for 2019 har det kommet frem at
hva som rapporteres inn i selve rapporteringen ikke
nødvendigvis er lik for de ulike kommunene ei heller i
samme kommune fra år til år. Spesielt transportering fra
det formatet kommunen får presentert data på og til det
som skal inn kan være utfordrende.

Alle

Tilførselsdata
kommuneneEvaluering av
rapporteringen
for 2019

KOS-gruppa hadde i forkant av møte sendt inn en rekke
spørsmål/kommentarpunkter til Leif Simonsen,
Norconsult, som var samlet inn fra medlemmene i gruppa.
Disse ble gjennomgått på møtet.
Med bakgrunn i diskusjonen på møte har Leif Simonsen,
laget et notat med svar på spørsmål og hva
PURA
Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no

som skal jobbes videre med. Se vedlagte notat fra Leif
Simonsen.
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Godkjenning av
møtereferat fra
16.01.2020
Gjennomgang av
gebyrsatser og
ressursbruk –
spredt
bebyggelse

På neste møte i KOS gjennomgås og oppdateres
"Huskelisten" for rapportering.
Godkjent.

Alle
Anita

Legges ut på www.pura.no
Diskusjon rundt kommunenes ressurser innen avløp i
spredt bebyggelse og bruk av gebyrinntekter.
Temagruppens deltakere var bedt av Line om å ta en
gjennomgang av gebyrsatser og ressursbruk.
Saken følges opp på neste møte.

Alle
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Utbedringer/
Utsatt til neste møte.
arbeider og tilsyn
i spredt
bebyggelse 2020

Alle
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Utbedringer/
arbeider på
kommunalt
ledningsnett
2020

Alle

Nesodden kommune:
Fornyelsestakten etterstrebes fortsatt, men er noe
optimistisk:
-

-

-

-

Kommunen har inngått rammeavtale med
Isachsen for utblokking/strømpekjøring. Avrop vil
skje fortløpende gjennom året
Befaringer med Olimb på rehabilitering av
kumgods. Effektivt arbeid uten graving. Mangler
utarbeidet plan før oppstart
Rensedriften på Buhrestua legges ned i
overgangen til 2021. Sjøledningen er pr. dags dato
senket fra Buhrestua og over til Alværn (ca 50%
av total lengde)
Ny modul i Gemini Portal («Utføring av bestilling»)
er tatt i bruk for registrering av mangler og avvik i
felt. Dette vil gi en god oversikt over omfanget vi
står ovenfor i VA-sammenheng

Nordre Follo kommune:
- På bakgrunn av føringer fra overordnede
myndigheter pågår det betydelig
boligbygging/fortetting ved kollektivknutepunktene
i Nordre Follo kommune. Dette medfører i mange
tilfeller behov for å oppgradere eksisterende vannog avløpsnett, og i noen tilfeller å bygge helt nye
ledningsanlegg
- I tillegg har vi behov for rehabilitering av eldre
ledninger
- Nordre Follo kommune har pr. i dag ikke fått på
plass en ny hovedplan for vann og avløp. Inntil
den er på plass tas det utgangspunkt i både Ski og
Oppegård sine tidligere tiltaksplaner og det er
laget
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-

-

-

-

-

-

en felles prioritert liste
God miljøtilstand i vassdrag og grunnvann (ihht
EU’s vanndirektiv) legges til grunn ved prioritering
av kommunens oppgaver og prosjekter.
Kommunen arbeider for å overvåke tilstanden på
ledningsnettet for å forebygge lekkasjetap i
vannledningsnett og utslipp av spillvann til bekker
og vassdrag
Kommunen har i sin strategi og handlingsplan sagt
det er ønskelig med en rehabiliteringstakt på
1,5%. Dette vil gi virksomheten mulighet til å
prioritere lekkasjesøking og kildesporing på VA nettet som vi mener er svært viktig for å kunne
sette inn riktig tiltak på riktig sted slik at best mulig
effekt oppnås
Med bakgrunn i kommunens økonomi har Vann og
avløp i likhet med andre virksomheter fått beskjed
om å redusere utgiftene inneværende år. Dette vil
påvirke hva virksomheten kan sette i gang av nye
prosjekter inneværende år
For VA sin del så fortsetter alle anlegg som
allerede er satt i gang, i tillegg setter virksomheten
i gang prosjektering av en del nye prosjekter
Andre ikke kritiske prosjekter utsettes

Ås kommune:
- Rehabiliteringen ligger på i underkant av 1%.
Målsetting er å ligge på 1-2 % i utskiftingsprosent
- Det har vært en utfordring med bemanningen i
prosjektavdelingen, noe som fortsatt er
situasjonen
- rehablitering av en pumpestasjon ved NMBU som
har tendert til å gå i overløp
Frogn kommune: Lars Buhler, Frogn kommune, sier:
- Han har ikke særlig info på dette området
- Hadde vært interessant å sett hvilke mål og
strategi kommunen har
Oslo kommune: Deltok ikke på møtet.
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Overvann

Nesodden kommune:
- Kommunen er svært fornøyd med de nye
tømmerutinene og registrering av sandfang
- De utførte jobbene har bedret kapasiteten på
nettet og gitt kommunen en bedre oversikt over
overvannsnettet
- Kravet om lokal overvannshåndtering består
- Overvannsgruppe er etablert
Nordre Follo kommune:
- I Nordre Follo har vi et nystartet overvannsutvalg
bestående av personer fra ulike avdelinger
(regulering, klima og miljø, VA, byggesak, jus, vei
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Alle

-

-

og park for å se helhetlig på problemer med
overvann)
Startet å modellere kapasiteten på
overvannsnettet i programmet SWMM (Storm
Water Management Model). Skal ha en
masterstudent fra NMBU til å modellere videre for
oss i høst.
Har satt opp vannføringsmålinger i 4 bekker, i
samarbeid med NVE. Disse vil gi oss måledata på
sikt.

Ås kommune:
- Det arbeides aktivt opp mot byggeprosjekter i
kommunen og krav til blågrønn faktor er nå
implementert også for eneboliger
- Kommunalteknisk avdeling saksbehandler
overvannshåndtering sammen med søknad om
sanitærabonnement. Krever mye tid og ressurser,
og vi møter mye motvilje underveis, både fra
utbyggere og konsulentfirmaer
- Erfaringsmessig viser det seg å være noe enklere
å få inn god overvannsdokumentasjon på større
utbyggingsprosjekter enn på de små
- Har derfor nylig utarbeidet en sjekkliste for innhold
i et overvannsnotat for tiltak opp til 4 boenheter,
samt en forenklet kalkulator for beregning av
hvilke volum som må settes av til infiltrasjon og
fordrøyning for slike mindre tiltak. Med det håper vi
at det engasjeres fagfolk til prosjektering også i
mindre utbygginger
- Taket kommunen har satt som maks påslipp, 1
l/sek per dekar av byggeprosjektenes
tiltaksområde, håndheves og vi håper det på sikt
vil være et bidrag for å få ned vannmengden fra
overvannssystemet i nedbørsperioder.
Frogn kommune:
- Planen var at kommunen skulle få seg en
overvannsnorm i 2020, noe det ser ut til at vi ikke
får til.
Oslo kommune: Deltok ikke på møtet.
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Andre viktige
aktiviteter/
hendelser i din
kommune som
også bør
rapporteres?

Nesodden kommune:
Alle
- Ombyggingen av Buhrestua RA vil måtte gå ca ett
døgn i overløp i Bunnefjorden hvis alt går etter
planen da anlegget bygges om til pumpestasjon.
Dette vil skje i januar/februar 2020.
Ombyggingen vil gagne vannkvaliteten i
Bunnefjorden betraktelig ettersom det ikke vil
være noen utslipp fra pumpestasjonen.
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Nytt fra PURA

◄ Utbedring og sikring av
Skuterudbekken/Grytelandsbekken: Møte med
grunneiere, brukere, Landbrukskontoret, Ås kommune og
NIBIO avholdt i februar. Befaring med grunneiere,
brukere, Landbrukskontoret, Ås kommune og to fra MDG
avholdt i mai. PURA har etter søknad fått kr. 100.000 fra
Miljødirektoratet som bidrag til gjennomføring av
prosjektet.

Anita

◄ Runde i kommunestyrene 2020: Informasjon om PURA
i forbindelse med sak om videre finansiering av
vannområdet etter 2021, - videreføring av kommunenes
bidrag. Informasjon gitt for kommunestyret i Frogn og
kultur-, teknikk- og miljøutvalget på Nesodden. Ås
kommunestyre ønsker å behandle saken uten informasjon
om PURA. Informasjon i Nordre Follo blir etter sommeren.
◄ Utslipp av septik fra fritidsbåter – innføring av forbud:
Mottaksanlegg er under planlegging på Nesset innerst i
Bunnefjorden. Ås kommunes prosjektavdeling jobber med
etableringen.
◄ Fagsamling innen landbruket i mars: Ny miljøteknologi
– presisjonslandbruk: Samling med ca. 40 bønder på
Folkvang i Frogn 10.03.2020 med innlegg fra bl.a. Norsk
Landbruksrådgivning.
◄ Det jobbes for å få en artikkel i Østlandets blad om
viktigheten av at alle forurensende sektorer bidrar for at
vannkvaliteten skal forbedres. Fokus blir gode miljøtiltak
innen landbruket.
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Fastsettelse av
neste møtested
og -dato
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Eventuelt

Ås kommune, 13.10.2020

Ingen saker.

Alle

Alle
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