
 

 

Referat fra møtet i faggruppe kommunalteknikk 12.10.2022,  

Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma (Huvo) 
 

Til stede: Solveig Fagerli (leder, Eidsvoll), Natalie Bennett Smestad (Eidsvoll), Erik Borander 

(Nannestad), Rita Romsås Fjeldberg (Ullensaker), Liv Thea Hanestad (Nes), Anne S. Karlsen (Nes), 

Maren Alexandra Ødegård (Østre Toten) og Helge B. Pedersen (daglig leder).   
 

Forfall: Rune Storstein (Hurdal) og Anette Strømme (Statsforvalteren i Oslo og Viken). 
 

Merknader:  

Nye deltagere i gruppa var: Erik Borander og Maren Ødegård. 

Som vedlegg til innkallingen fulgte forslaget til arbeidsplanen for Huvo 2023. 

Sak Innhold Oppfølging/ 

ansvar 

1 Referat fra forrige møte (2.2.22) 

Konklusjoner: 

Ingen merknader. Godkjent. 

 

 

 

2 Diverse orienteringer   

Helge orienterte: 

• Styringsgruppemøtet 7.4.22 og befaringen 6.9.22, inkl. endringen i budsjettene til 

Huvo for 2023/24.  

• Sentral godkjenning av vannforvaltningsplanene 2022-27 (lenke) er forsinket, 

ventes klart ila. oktober i år. Når forvaltningsplanen og tiltaksprogrammet er 

endelig godkjent, skal alle sektormyndigheter legge det til grunn for egen 

virksomhet. 

• Fra VO-samlingene i regi av VRM: det jobbes med felles mal for rapporteringer i 

VO, og ny felles tiltaksrapportering drøftes. 

• Om Amber barrier tracker (lenke) og at Huvo notat 1/2017 (lenke) er oversendt 

til NIVA. 

• Nye regler (1.7.21) med krav til utforming og drift av kunstgressbaner som 

bruker plastholdig fyllmateriale. 

• Regionale miljøkrav for jordbruket innføres i Oslo og Viken fra 1.1.23. (lenke). 

• Styrket innsats for renere Oslofjord - men langt frem (lenke). 

• Behov for krav om nitrogenfjerning for avløpsrenseanlegg tilknyttet Oslofjorden 

(lenke). Jf. brev fra Miljødirektoratet 13.5.22 (lenke). 

• Det har vært flere oppslag i lokalavisene om lite vann i Hurdalssjøen i sommer 

(artiklene kan sendes på oppfordring). Ordførerne har sendte brev til KLD/OED 

om å gå inn for konsesjonsinnkallingen av Hurdalssjøen. 

• Huvo bistår Ullensaker kommune angående broa ved Risebro og kulvertene i 

Gudmundsbekken. 

• Huvo er spurt om bistand til Nes, ang. kildesporing av bekken ved Fosserud. 

• Huvo er prosess-evaluert av M.Sc-oppgave ved Oslo Met (lenke). Men obs! 

innholdet ble ikke kvalitetssikret av Huvo. 

• Løpende lunsj-webinar om naturbaserte løsninger, NIVA. Alle kan delta (lenke). 

Anbefales. 

• 11.- 12.5: Seminar om miljøoppgaver i kommunene. Arr: Statsforvalteren i Oslo 

og Viken (lenke). Anbefales å se gjennom, mye relevant og bra for kommunene. 

• 19.- 20.5: Workshop Sabicas (lenke). Koblet til N4S-prosjektet der Huvo deltar. 

• 7.- 9.6. Vannområdesamlingen i Innlandet og Viken Arr: VO Glomma.   

• 13.- 15.9: Nasjonal vannområdekonferanse; arr. Viken FK og 4 VO, inkl. valg av 

VO til Direktoratsgruppa: Valgt ble: VO Horten-Larvik og VO Rødøy - Lurøy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.huvo.no/filer/dokumenter/gruppene/faggruppe/2_2_22_Referat_Kommunalteknikkgruppa.pdf
https://www.huvo.no/filer/dokumenter/gruppene/faggruppe/2_2_22_Referat_Kommunalteknikkgruppa.pdf
https://www.huvo.no/filer/dokumenter/gruppene/styring/7_4_22_Protokoll_styringsgruppemotet_Hurdalsvassdraget_Vorma.pdf
https://www.huvo.no/filer/dokumenter/gruppene/styring/6_9_22_Befaringsnotat_styringsgruppemotet_Hurdalsvassdraget_Vorma.pdf
https://www.vannportalen.no/vannregioner/innlandet-og-viken/plandokumenter-vannregion-innlandet-og-viken/planperioden-2022---2027/
https://www.niva.no/prosjekter/amber
https://www.huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/interne/Huvo-notat-2_2017-Fysiske-barrierer-i-Huvo.pdf
https://www.statsforvalteren.no/nn/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/jordbruk/miljotiltak/regionale-miljokrav/regionale-miljokrav-for-jordbruket-i-oslo-og-viken-er-na-bestemt/
https://www.statsforvalteren.no/nn/oslo-og-viken/miljo-og-klima/nyheter---miljo-og-klima/2022/09/styrket-innsats-for-renere-oslofjord---men-langt-frem/
https://www.statsforvalteren.no/nn/oslo-og-viken/miljo-og-klima/nyheter---miljo-og-klima/2022/05/behov-for-krav-om-nitrogenfjerning-for-avlopsrenseanlegg-tilknyttet-oslofjorden/
https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-oslo-og-viken/miljo-og-klima/informasjon-fra-miljodirektoratet-vedrorende-nitrogenrensing.pdf
https://www.huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/Huvo-notater/OsloMet_2022_M_Sc_Prosess_Jensvoll.pdf
https://www.niva.no/arrangementer/naturbasertsone/webinarer
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/kurs-og-konferanser/2022/05/miljosamling-for-kommunene-i-oslo-og-viken/
https://www.sabicas.no/


og Ranfjorden (Nordland). 

• 14.-15.6.22: Tekna: Vann, avløp og nye rettsregler 2022 (lenke). 

• Fra 1.1.24: Nye krav til SINTEF Teknisk godkjenning, i tillegg til gjeldende krav 

av minirenseanlegget (lenke, lenke).   

Kommende kurs/seminarer som kan ha interesse: 

• 31.10. og 1.11.22. Miljødirektoratet. Nasjonal vannmiljøkonferanse (lenke). 

• 9.11.22. Tekna. Hvordan fungerer «blågrønn faktor» (lenke). 

• 8.-9.11.22. Tekna. VA-dagene i Innlandet (lenke). 

• 14.11.22. Norsk Vannforening/Tekna. Tiltak og virkemidler for å redusere 

forurensningen fra spredt avløp (lenke). 

• 8.12.22. Plast i vannmiljøet. Kilder, overvåking, analysemetoder (lenke). 

• 18.1.23. Eutrofiering er fortsatt en utfordring (lenke). 

• Spredt avløp. Nytt type kurs i regi av kurssamarbeidet NMBU, NIBIO og Norsk 

Vann var 28.9.22. Nytt i 2023. 

• Se www.norskvann.no , abonner på «vanndrypp», (kurs mm lenke). 

• Se NIBIO, «avlop.no» (lenke). 

• Se gjerne på www.vannportalen.no av og til, evt. abonner på «nyheter». 

Konklusjoner/videre oppfølging: 

Alle bes om å se på lenkene over, og evt. se video/foredrag fra seminarer etc. dersom 

det anses relevant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle 

3 Status Huvo-problemkartlegginger/prosjekter/overvåkingen 

Helge orienterte om:  

• Tiltaksrettet overvåking. Rapporten for 2021 (lenke), den nye anskaffelsen der 

NIVA vant anbudet og om foreløpige resultater. 

• Elektrofiskerapport for 2021 ferdig 15.3.2022 (lenke). 43 stasjoner. Nytt i 2023. 

• Fiskedøden i Risa. 

• Problemkartleggingen som pågår i Hurdalselva. 

• Status båtseptikanlegg. Siste anlegget planlagt i Sundet, Eidsvoll i 2022 

• De fysiske restaureringstiltakene i: Honsjøen (Nannestad), bekker til Lysjøen 

(Stange/Eidsvoll) og utløpselva fra Lysjøen (Stange/Eidsvoll). 

• FoU-prosjektet N4S (naturbasert erosjonssikring). 

Konklusjoner/videre oppfølging: 

Dersom noen vil vite mer, så kontakt Helge.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Oppsummeringsrapporten for gjennomførte tiltak i Huvo i 1. planperiode  

Iht. tidligere konklusjoner skal alle gruppene delta med å lage en oppsummerende 

rapport over kva som ble gjennomført i Huvo inn til, og ila. første planperioden (dvs. 

tom. år 2021. Helge har pt. ikke hatt kapasitet til å starte arbeidet. Alle får beskjed 

når det starter opp, og bidrar med tekst innen «sine» oppgaver. 

  

 

 

 

 

5 Beskyttende/forebyggende tiltak inn i kommunens planverktøy 

Det ble minnet om at alle sektormyndigheter skal legge miljømålene til grunn for all 

relevant saksbehandling som påvirker vannforekomstene, og at det også gjelder 

beskyttende tiltak. F.eks.: Bruk av hensynssoner, planbestemmelser, konsekvens-

utredninger (innvirkning på vannets økologiske og kjemiske tilstand), tillatelser som 

gis til div. tiltak, der konsekvenser ift. vannforskriften skal være tatt inn/vurdert. Bl.a. 

skogsbilveger, grøfter/erosjonssikring i jordbruket, reguleringsplaner oa. SKAL være 

vurdert ift. miljømål og vannforskriften der det er relevant.  

Alle anlegg til jordvanning er konsesjonspliktige dersom de har negative virkninger 

av betydning for allmenne interesser. 

• Kommunenes oppgaver (lenke) 

• Vann i statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og 

klimatilpasning (2018), (retningslinjene),  

• Vann i nasjonale forventninger til planlegging (2019).  

• Veileder: Vannmiljø i arealplanlegging (lenke). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tekna.no/kursarkiv/vann-avlop-og-nye-rettsregler-2022-40258/
https://byggforsk.no/nyheter/2/nye_krav_til_sintef_teknisk_godkjenning_tg_for_minirenseanlegg/1619
https://norskvann.no/kurs-for-fagpersoner-som-skal-utfore-service-av-minirenseanlegg/
https://www.vannportalen.no/arrangementer/2022/nasjonal-vannmiljokonferanse-2022/
https://www.tekna.no/kurs/blagronn-faktor-43969/?utm_source=portraitdialogue&utm_medium=email&token=%7b727DADE5-3FC9-E411-80D4-005056A366DE%7d&utm_term=utsending1&utm_campaign=TTF_NV_220927_&utm_content=Bl%c3%a5gr%c3%b8nn_faktor
https://www.tekna.no/kurs/va-dagene-innlandet-2022-43478/
https://www.tekna.no/kurs/tiltak-og-virkemidler-for-a-redusere-forurensingen-fra-spredt-avlop-43852/?utm_source=portraitdialogue&utm_medium=email&token=%7b727DADE5-3FC9-E411-80D4-005056A366DE%7d&utm_term=utsending1&utm_campaign=TTF_NV_220927_&utm_content=Forurensningen_fra_spredt_avl%c3%b8p
https://www.tekna.no/kurs/plast-i-vannmiljoet--kilder-overvaking-og-analysemetoder-43972/
https://www.tekna.no/kurs/eutrofistatus-i-norske-vassdrag--har-tiltakene-fungert-og-har-eutrofiering-ogsa-betydning-for-utsl-43974/
https://norskvann.no/nytt-kurs-i-regi-av-kurssamarbeidet-nmbu-nibio-og-norsk-vann/
http://www.norskvann.no/
https://va-kompetanse.no/arrangementside/
https://www.nibio.no/tema/miljo/mindre-avlop/nytt-fra-avlop.no
http://www.vannportalen.no/
https://huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/interne/Ramboll_Rapport_overvaking_i_2021_HUVO.pdf
https://www.huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/interne/Huvo-notat_1_22_Kartlegging_av_bekker_i_Vannomradet_Hurdalsvassdraget_Vorma.pdf
https://www.vannportalen.no/aktuelt/2021/presisering-av-kommunane-sine-oppgaver-og-ansvar-i-vassforvaltninga/
https://www.vannportalen.no/regelverk-og-foringer/statlige-retningslinjer-og-forventninger/vann-i-statlige-planretningslinjer-for-klima--og-energiplanlegging-og-klimatilpasning-2018/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-28-1469?q=statlige%20planretningslinjer%20klima
https://www.vannportalen.no/regelverk-og-foringer/statlige-retningslinjer-og-forventninger/vann-i-nasjonale-forventninger-til-planlegging-2019/
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/overvaking-arealplanlegging/arealplanlegging/miljohensyn-i-arealplanlegging/vannmiljo/vannmiljo-i-arealplanlegging/


• Webinar. SFOV: Miljø, klima og arealplanlegging (lenke). 

• Veileder for bruk av vannforskriftens § 12, ny veileder i 2021  (lenke). 

• Drammen kommune er nevnt som eksempel på god håndtering av 

vannforskriften/kantsoner mm inn i kommunens planverktøy. 

• Huvo har etterspurt en «turnerende» arbeidsdag/veiledning fra FK/VRM, særlig 

rettet til arealplanleggere mm. i kommunene. 

• Tips: Kommunene bør ha standardformuleringer i avtaletekst ved overtakelse av 

veier (og for så vidt også VA-anlegg) som sier at anleggskomponentene 

(kulverter mm.) skal være etablert i henhold til regelverk og planbestemmelser, 

med mindre annet er skriftlig godkjent. 

• Tips: Overvannsgebyr bør vurderes tatt i bruk av kommunen ifm. beskyttende/ 

forebyggende tiltak/klimatilpasninger. 

Konklusjoner/oppfølging: 

• Alle ble oppfordret om å bistå til at kommunene tar dette inn når viktige  

planer/oppgaver rulleres/gjennomføres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle 

6 Sektorvis/kommunevis gjennomgang av egne tiltak for 1. planperiode 

Nes kommune. Anne orienterte og Liv Thea supplerte: 

Arbeidet med opprydding spredt avløp går sakte, men sikkert fremover. Anlegg med 

slamavskillere til vassdrag og terreng, samt direkte utslipp, har fått pålegg om 

utbedring. De som er igjen er sandfiltre, infiltrasjonsanlegg, rene biologiske og 

kjemiske minirenseanlegg, samt div. gamle og ukjente anlegg. Dette gjelder hele 

Nes. I Huvo (sone 1, Fenstad) er nå de fleste utbedret av de som fikk pålegg. På 

andre siden av Vorma (sone 5) har de frist til 1.6.23 med å få det godkjent. I området 

ved Brårud skal mange inn på kommunalt nett. Det er igjen ca. 1500 anlegg i Nes. 

 

Eidsvoll kommune. Solveig orienterte og Natalie supplerte: 

Utfyllingene i teams av tiltakene i Oslofjordplanen er ikke fulgt opp helt. 

Opprydding spredt avløp i sone 1 (Risa) er ferdig. Alle pålegg er sendt. Har ikke fått 

fulgt opp de om ikke har etterkommet pålegget ennå. Sone 2 (Gullverket) har fått 

pålegg, med frist neste sommer. For sonene 3 (Nessa) og 4 (Stensbyelva) ble varsler 

sendt ut før sommeren. Pålegg sendes ut nå snart. I sonene 5 og 6 er det planlagt 

info-møte ca. i februar 2023. Handlingsplanen må revideres. Arbeidet ble forsinket, 

bl.a. pga. covid-19. 

 

Ullensaker kommune. Rita orienterte: 

Det har vært liten progresjon på opprydding spredt avløp den siste tiden, pga. 

ressursmangel. Men det som måtte følges opp og kunne tas fra «skrivebordet» er 

fulgt opp. Det er sendt ut 15-20 varsler/pålegg i år. Det har vært fokus på 

næringspåslipp. Ny stilling er opprettet. Det har vært noe tilsyn. Kommunen har fulgt 

opp rapporteringen i Oslofjordplanen. 

 

Østre Toten. Maren orienterte:  

Opprydding spredt avløp skjer i hele kommunen. Det er sendt ut pålegg om 

oppgradering av privat avløpsanlegg til ca. 50 eiendommer i sone 1 (Kolbu). Videre 

skal ytterligere 50 eiendommer få informasjonsbrev før nyttår. Det jobbes samtidig 

med revidering av tre punkter i handlingsplanen: endre på rekkefølgen på sonene i 

sonekartet, øke kostnadsgrensen for pålegg om påkobling til 2,5 G - 3 G, samt at 

kommunen vil oppheve utslippstillatelsen til alle eiendommer med avløpsanlegg som 

er eldre enn 30 år. Områdene på Totenåsen, er stort sett hytter, og kommunen tar tak 

i det som oppdages. Det planlegges å gjennomføre tilsyn på hyttene som er utenfor 

regulerte hyttefelt til våren. 

 

Nannestad. Erik orientert: 

I vannforekomst Hæra er det nå kun igjen 18 anlegg. Det er gitt pålegg til 129 

anlegg. Fristen var 1. juni i år, men pga. covid-19 ble det utsatt. I alt er nå 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.statsforvalteren.no/oslo-og-viken/kurs-og-konferanser/2021/03/kommunesamling-om-miljo-klima-og-arealplanlegging/
https://www.vannportalen.no/aktuelt/2021/nye-presiseringer-om-bruk-av-vannforskriftens--12/


godkjent. Til Hurdalssjøen for øvrig, var det planlagt felles opprydding sammen med 

Hurdal kommune (Sandsnesseterområdet). Det er i stedet gitt pålegg om utbedringer. 

I dette området er nå 112 godkjente, mens 31 ikke er klare enda, totalt 143 anlegg. 

 

Hurdal kommune.  Forfall. 

Statsforvalteren i Oslo og Viken. Forfall. 

 

Konklusjoner/videre oppfølginger: 

1. Kapasiteten på geoteknikere og entreprenører er flaskehalser for tiden i 

gjennomføringsevnen for opprydding spredt avløp. 

2. Fordi det er en del nye i kommunene, bør det tas kontakt med statsforvalter/ 

Miljødirektoratet for å få navn/kontaktliste slik at det kan oppdateres i teams der 

kommunene skal rapportere på Oslofjordplanen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helge ber om 

liste, sendes så 

ut. 

7 Innspill til arbeidsplan for Huvo 2023, inkl. budsjettinnspill 

Forslaget til arbeidsplan og budsjett som ble drøftet på økologigruppemøte ble tatt 

inn i møtet. Inkl. bistand til spesiell problemkartlegging av bekken ved Fosserud i 

Nes.    

Konklusjoner/videre oppfølging: 

Eventuelle innspill sendes til Helge innen 25.10. 

Det avklares om problemkartleggingen bør tas i høst eller til våren. 

 

 

 

 

 

Alle 

Helge/ 

Christine 

8 Erfaringsutvekslinger  

Hensikten var å dele uformelt erfaringer, råd og tips kommunene imellom. Særlig ift. 

prosesser for opprydding spredt avløp, der kommunene har ulik progresjon.   

 

Det var stor enighet om behovet for å etablere/gjenoppta en uformell nettverksgruppe 

for opprydding spredt avløp, inkl. tilsyn, for mest mulig felles praktisering, særlig for 

nabokommuner. Men kun som et fagsamarbeid – ikke et IKS. I tillegg er det behov 

for å drøfte utslippstillatelsenes innhold. Det var også et ønske om å få bistand til å 

regne ut om strengere utslippskrav er nødvendig der det er mange hus som har 

utslipp til liten bekk som er overbelastet i dag. 

Tips: Eksempel på tilsyn for små anlegg fra Lier kommune (lenke). Tre utfordringer 

som VA-sektoren står overfor, Tekna (lenke). 

Konklusjoner/videre oppfølging: 

1. Det bør tas initiativ til å møtes igjen i en egen avløpsgruppe på Romerike. 

2. Beregninger av Tot-P reduksjoner i små vassdrag bør følges opp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen navngitt. 

Helge 

9 Eventuelt  

Ingen saker. 

Men i neste møte bør tilsyn av spredte avløp settes opp som egen sak. 

Dersom det er ønskelig/behov for å kjøpe inn eksterne foredragsholdere til 

faggruppemøter i kommunalteknikk, så si i fra til Solveig i god tid. 

 

 

Solveig/Helge 

Neste møte 

Tid: Torsdag 2. februar 2022. kl. 9.00 – 15.00.   

Sted: Nannestad kommune, sannsynligvis Bahus. 

 

Solveig/Helge   

Helge B. Pedersen (ref.) 
 

Vedlegg:  

Ingen, kun lenker i referatet. 
 

 

 

Postadresse Telefon E-post 

Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma 66 10 50 67/66 10 50 00 postmottak@nannestad.kommune.no 

c/o Nannestad kommune Telefaks Internett 

Teiealleen 31 66 10 50 10 www.huvo.no 

2030 Nannestad   

 

https://www.lier.kommune.no/teknisk-og-eiendom/tilsyn-smaa-avlopsanlegg/
https://www.tekna.no/kurs/innhold/tre-utfordringer-va-lovverket-star-overfor/

