Referat fra møtet i faggruppe kommunalteknikk 24.01.2017,
Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma
Til stede: Solveig Fagerli (leder, Eidsvoll), Olga Burbo (Nannestad), Dag Brovold (Nannestad),
Steinar Karlsen (Nannestad), Thomas Løkenlien Sørby (Nes), Fredrik Jacobsen (Hurdal), Steinar
Tømta (Hurdal) og Helge B. Pedersen (daglig leder).
Forfall: Arne Müller (Eidsvoll) Anette Åkerstrøm (Ullensaker), Simon Haraldsen (Fylkesmannen i
Oslo og Akershus) og Ikram Jacobsen Amro (Østre Toten).
Sak Innhold
Oppfølging/
ansvar
1
Referat fra forrige møte (21.09.16)
Konklusjoner:
Ingen merknader. Godkjent.
2
Diverse orienteringer
Solveig orienterte fra kurset i kommunalt tilsyn av mindre avløpsanlegg
(11.-12.01.17) som ble arrangert av Norsk Vann. Kurset var bra.
Viktigheten av intern kommunikasjon og samarbeid ble framhevet på
kurset. Det var tilpasset kommunalt ansatte innen VA. Det er viktig at også
plan- og byggesak i kommunene tar hht./sikrer vann og avløp i
saksbehandlingen. Både Eidsvoll, Hurdal, Nes og Nannestad var på kurset.
Thomas orienterte fra kurset: «Vann, avløp og nye rettsregler 2016» som
ble arrangert 23.-24.11.16 av Tekna. Det var bl.a. en oppdatering av
Lovutvalget på overvann; NOU 2015-16 («Overvann i byer og tettstedet –
som problem og ressurs»). Dette er pt. fortsatt ikke effektuert.
Helge orienterte om:
 VRU-møtet og påfølgende møte i styringsgruppa i Vannregion
Glomma (26.09.16).
 Nasjonal vannmiljøkonferanse i regi av Direktoratsgruppa 2.-3.11.16.
Foredragene mm finnes her.
 Møte i prosjektlederforum 14.12.16 med hovedfokus på godkjente
vannforvaltningsplaner og rapporteringssystemet.
 Drikkevannsforskriften er revidert, og trådte i kraft 01.01.17. Oversikt
over de viktigste endringene her. Kommunene skal nå ha oversikt over
alle drikkevannsforsyninger, og legge det inn i sine planer.
 Det ble minnet om overvannsseminaret som Fylkesmannen i Oslo og
Akershus skal holde for kommunene 26.01.17.
 Det ble minnet om Norsk Vann sitt fagtreff om VA: 7.–8.02.17, lenke.
 Huvo skal ha møte i referansegruppa 30.03, samt folkemøter om
Hersjøen og Hurdalssjøen.
 Kort status for Huvo-prosjektene Øyangen, Hersjøen, Hurdalssjøen,
kontrollfisket i bekker, fiskebarrierer/demninger/Hymo og Risa.
Avventer videre arbeid ift. miljøgiftkartleggingen.
 Innspill til bruken av Huvo-midlene «Tiltaksgjennomføring» kan gis
til Helge.
 Tips om ravinekartleggingen og flomsonekart i Nes. Eksempel på kart
som kan utarbeides med hjelp fra NVE her. Veiledning ved små
inngrep i kvikkleiresoner fra NVE og NGI her. Generelle råd fra NVE
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på arealplanlegging ift. flom og skred her.
Det jobbes med kart-filer for å tegne ut polygoner for bekkefeltene.

Konklusjoner:
1. Foredragene fra Nes kommune og Huvo legges ved referatet.
2. Artikkelen fra seminaret «Sentrale renseanlegg, nye
utslippstillatelser?» legges ved referatet.
3. Ønskes andre protokoller/referater eller lenker, kontaktes Helge.
Oppryddingsplan for spredt avløp, eksempel fra Nes kommune
Thomas holdt samme foredraget som han gjorde på den nasjonale
vannmiljøkonferansen, som et eksempel på hvordan man kan jobbe fram
mot vedtatt hovedplan VA. Foredraget følger vedlagt.
Status tiltaksrettet overvåking 2016 og anbudet videre
Det ble gitt en orientering over resultatene fra den tiltaksrettede
overvåkingen i 2015 og 2016. Verdiene er omtrent i samsvar med tidligere
klassifisering. Rapport fra Norconsult kommer innen 01.05.17. Anbudet
for årene 2017, 2018 og 2019 ble gjennomgått. Tilbudene skal vurderes på
møtet i økologigruppa 20.02.17. Det ble varslet om en mulig systematisk
feil fra ulike laboratorier ift. P-orto og P-PO4, som det nå jobbes videre
med, for å avgjøre videre oppfølging.
Konklusjon:
Dersom noen i faggruppe kommunalteknikk ønsker å være med når ny
leverandør på overvåkingen skal velges, gis beskjed til Helge.
Status ift. tiltaksgjennomføringen for hver kommune og fylkesmannen
Statusgjennomgang fra hver av kommunenes representanter:
Nes kommune:
Hovedplan VA- ble vedtatt i fjor, samtidig med tiltaksplanene. Tiltakene er
vedtatt i økonomiplanen for 2017. Kommunen er omtrent i rute mht.
ressurser og gjennomføringsplaner. Den største utfordringen er
ressurser/bemanning.
Eidsvoll kommune:
Hovedplan VA er fortsatt ikke vedtatt politisk. De arkeologiske
undersøkelsene er ferdige. Det jobbes videre med detaljene for avløp og
vann samt tiltaksplaner og saneringsplaner. For avløp er mye klart.
Oppfølgingsplanen må intensiveres. Lokal forskrift er snart på plass.
Deretter starter arbeidet med opprydding spredt avløp (pålegg sendes ut fra
våren/sommeren 2017). Håper da på fortgang i arbeidet. Det er ikke
avklart om kommunen skal holde folkemøter vedr. opprydding spredt
avløp. Det jobbes med rehabilitering av kommunalt nett. Kommunen er
ikke helt i rute, men er godt i gang.
Hurdal:
Hovedplan VA er vedtatt, men må revideres om ikke så lenge. Den er
ambisiøs. Tiltaksplan finnes, og kommunen er i gang med grundig
kartlegging og registrering, inkl. å få en oversikt over alle private brønner.
KOMTEK og andre verktøyer innarbeides. Det er planlagt ytterligere en
stilling innen fagområdet. Det viktigste er en overordnet VA-strategi.
Kommunen har et bærekraftsvedtak som skal legges til grunn. En
oppgraderingsplan er i gang. Kartleggingen ventes ferdig i 2017, deretter
må det prioriteres. Oppgradering av det kommunale renseanlegget skal
også vurderes. Fordi kommunen er liten, er den sårbar på
bemanningssiden. Den største utfordringen er ressurstilgangen. Når Hurdal

kommune skal vurdere opprydding av spredt avløp i Rustadmoen, ønsker
Nannestad kommune å bli orientert tidlig slik at de kan vurdere dette i
sammenheng med tilsvarende i Sandsnesseter (Nannestad).
Nannestad:
Hovedplan VA er fortsatt ikke vedtatt. Den ble utsatt fra desember til
februar 2017. Den inneholder også handlingsplan og tiltaksplan. Budsjettet
er vedtatt, inkl. oppgradering av ledningsnett osv. Det er ansatt 3 nye
personer (enhetsleder og to VA-ingeniører). Arbeidet er i gang, men en
avventer endelig godkjenning av hovedplanen. Derfor sendes det pt. ikke
ut flere pålegg om opprydding, før planen er vedtatt. Det har konsekvenser
for progresjonen innen Huvo. Men ledningsnettet opprustes nå.
Om status for sandfang:
Nes har ikke startet, men en god del ligger i kartbasene. Nannestad starter
til våren/sommeren i egen regi. Hurdal starter opp i egen regi til
sommeren. Eidsvoll starter opp med kartlegging og planlegging av
tømming til våren/sommeren.
Det ble minnet om at alle tiltakene med Tiltaks-ID skal rapporteres årlig.
Arbeids/oppgavefordeling:
I utgangspunktet bidrar Huvo med: påvirkningsanalyser, premisser,
miljøtilstand, forslag til miljømål, overvåking, avlastningsbehov,
prioriteringer, koordinering, samordnet rapportering osv.
Kommunene og fylkesmann har gjennomføringsansvaret iht. sin
sektormyndighet.
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Konklusjoner:
Konkrete innspill/ønsker om oppgaver som bør tas i fellesskap i faggruppe
kommunalteknikk/Huvo meldes inn fortløpende til Solveig og Helge.
Plan for tiltaksgjennomføringen 2016-2021
Til neste møte i styringsgruppa (28.03.17) skal vi ha klar oversikten over
planlagt tiltaksgjennomføring 2016-2021. Den skal i forkant være diskutert
i prosjektgruppemøtet (07.03.17). Utkastet fra forrige møte (21.09.17) er
diskutert i VO Øyeren og VO Leira-Nitelva. For i år er det den malen vi
bruker.

Alle

Kommunestyrene får en politisk sak til våren med årsmeldingen fra Huvo
samt oversikten over foreslåtte og planlagte tiltak 2016-2021. I forkant av
dette bes hver kommune om å ta et internt møte med alle som deltar i/er
involvert i vannforskriftsarbeidet/gruppene. I det møtet løftes egen
kommune sin status/utfordringer fram for politikerne. Dette blir store og
komplekse saker, og det er viktig at administrasjonen løfter fram det som
er viktig for politisk orientering og beslutning. Det er planlagt å lage
forslag til en «mal» som kommunene kan benytte etter eget ønske. Malen
lages av nevnte tre VO. Det foreslås at vannforvaltningen tas som 1
politisk sak, selv om kommunen deltar i flere VO. Fra neste år av tas også
rapporteringen og overvåkingen inn i tilsvarende politiske sak.
Det dere fyller ut, sendes videre til politikerne. Bruk gjerne merknadsfeltet.
Konklusjoner:
Notatet: «Oversikt over foreslåtte og planlagte tiltak for perioden 2016-21» Alle
sendes ut på nytt. Alle fyller ut/retter «sine» tiltak. Sendes tilbake til Helge Frist 10.02.17
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så snart som mulig, og senest 10.02.17.
Rapporteringssystemet GLID
Det ble gitt en orientering om foreløpige planer, muligheter og tanker om
arbeidet, hentet fra foredrag fra VO Øyeren og NIBIO. NIBIO er engasjert
for å lage et system som kan hente ut de viktigste parameterne/
indikatorene fra eksisterende fagsystemer, før det må kvalitetssikres/
suppleres manuelt. VO Øyeren deltar i en arbeidsgruppe sammen med
noen andre VO, FM og FK for å jobbe videre med det. Akershus
fylkeskommune og Vannregionmyndigheten utvikler systemet, slik at det
blir felles for VR Glomma. VO, FM, FK skal ha en workshop på dette 22.23.03. En tabell med foreløpige forslag til supplerende tiltaksnavn og
indikatorer ble presentert. Gruppa som er etablert vil jobbe videre etter
beste evne med bruken av fagindikatorer, tiltaksnavn, hva som bør og kan
rapporteres osv.

Konklusjoner:
Tabellen (i excel): «V1_Fra AFK GLID_kom.tekn» sendes ut på nytt. De
som har innspill/forslag/merknader fyller ut/retter «sine» tiltak. Sendes
tilbake til Helge så snart som mulig, og senest 10.02.17.
Eventuelt
8
Ingen saker.
Neste møte
Tirsdag 26. september 2017, kl. 09.00 – 15.00, i Hurdal rådhus.
Helge B. Pedersen (ref.)

Alle.
Frist 10.02.17.

Solveig /Helge

Vedlegg:
1. Foredragene fra Nes kommune på nasjonal vannmiljøkonferanse.
2. Foredragene fra Huvo på nasjonal vannmiljøkonferanse.
3. Artikkelen fra seminaret «Sentrale renseanlegg, nye utslippstillatelser?»

Postadresse
Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma
c/o Nannestad kommune
Teiealleen 31
2030 Nannestad

Telefon
66 10 50 67/66 10 50 00
Telefaks
66 10 50 10

E-post
postmottak@nannestad.kommune.no
Internett
www.huvo.no

