
 

 

Referat  

Møte faggruppe vann / avløp - VO Øyeren 

Møte nr. 1. 

 

Dato    30.5.2012 

Tid    10 - 13 

Sted    Trøgstad kommune 

Møte innkalt av: Kristian Moseby (prosjektleder) 

Møtedeltakere:  

Marie Strand (Ullensaker), Henning Colbjørnsen (Rælingen), Leiv O. Knutson (Nes), Bjørn Viken (Sørum), Frode 
Stende (Fet), Simon Haraldsen (FM-OA), Harald Foss (Trøgstad), Kristian Moseby (Prosjektleder) 

Ikke møtt:  
Aurskog-Høland, Eidsvoll, Eidsberg, Enebakk, Akershus Fylkeskommune, Nord-Odal, Sør-Odal, Spydeberg,  
 

Referent: Kristian Moseby  

Møteagenda 

1. Velkommen, godkjenning av referat og dagsorden 

2. Organisasjonsstruktur, mandat, budsjett og aktivitetsplan 2012       

3. Valg av leder og nestleder  
4. Orientering om forventninger og arbeidet i gruppa (Fylkesmannen OA – Simon 

Haraldsen) 

5. Generell orientering om Vannområde Øyeren (Kristian Moseby, prosjektleder) 

6. Vesentlige vannforvaltningsspørsmål VO Øyeren  

7. Kommunenes arbeid mot bedre vannmiljø  

8. Faggruppas forventninger til vannområdearbeidet / Spørsmål 
9. Orienteringssaker 
10. Neste møte  

11. Eventuelt 

 

  

 
1. Velkommen, godkjenning av referat og dagsorden  
 

Ansvarlig Frist 

Dagsorden ble godkjent.    
 

 

2. Organisasjonsstruktur, mandat, budsjett og aktivitetsplan 2012      

Det ble foretatt en enkel gjennomgang av vannområdets organisasjonsstruktur, mandat, 
budsjett og aktivitetsplan for 2012. Se presentasjon for detaljer. 

 
 

3. Valg av leder og nestleder   

 Marie Strand (Ullensaker) ble valgt som leder, mens Bjørn Viken (Sørum) ble valgt som 
nestleder i faggruppe Vann og Avløp. 

 
 

 

4. Orientering om forventninger og arbeidet i gruppa v/ Simon Haraldsen FM-OA-
Miljøvernavdelingen  

  

 Det ble gitt en kort orientering om arbeidet videre. Tiltaksanalysen som starter høsten 
2012 vil bli plattformen for utvelgelse av tiltak for å bedre vannmiljøet. Det er store 
forskjeller mellom kommunene innen vannområdet i oppryddingsarbeidet med spredte 
avløpsløsninger. Generelt er det store behov for opprydding. Noen kommuner 
planlegger interkommunale avløpsløsninger. Enkelte punktutslipp er også planlagt flyttet 
fra sårbare resipienter til mer tolerante resipienter.  

Viktigheten av kommunenes rapportering til sine respektive Fylkesmenn ble påpekt 
(bidrag fra renseanlegg, overløp osv). 

  



5. Generell orientering om vannområde Øyeren v/ Kristian Moseby   

Det ble holdt en generell orientering om status i vannområde Øyeren og veien videre 
med vannområdearbeidet. Se egen presentasjon. 

 
      

6. Vesentlige vannforvaltningsspørsmål VO Øyeren   

Høringsdokumentet «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål» er levert til 
Vannregionmyndigheten og skal ut på høring 1. juli 2012. VO Øyeren har en egen, litt 
mer utfyllende versjon som bør behandles politisk i hver kommune sammen med det 
regionale høringsdokumentet. Hver person i gruppa bør gjøre seg kjent med 
høringsdokumentet. 

ALLE 

 

7. Kommunenes arbeid mot bedre vannmiljø   

Hver kommune orienterte om status og utfordringer knyttet mot vann og avløpsløsninger. 
Det er store forskjeller på status i de ulike kommunene. Det er generelt store utfordringer 
med avløpsnettet og overvannshåndtering. Noen kommuner har hovedsakelig 
fellessystem og vise versa. Det er store utfordringer med overvannshåndtering, 
innlekking av fremmedvann og separasjon av dette fra avløpsvannet for å unngå 
unødvendig belastning på renseanleggene. Feilkobling av ledninger er også et problem.  

Ledningsnettfornyelse varierer mye innen kommunene som var til stede (0,5 -2,5 % per 
år). Fornyelsen av ledningsnettet må imidlertid sees i sammenheng med midlene man 
har til rådighet og ikke minst ledningsnettets alder. Det ble også påpekt at det i noen 
områder er problemer knyttet til kummer med både kloakk og overvann. Disse bør i 
utgangspunktet være i separate kummer. Noen kommuner har en stor andel private 
spredte avløpsløsninger, mens andre hovedsakelig har kommunalt avløpsnett. Noen 
kommuner har kommet godt i gang med sanering, mens andre ikke har laget 
saneringsplaner enda.  

 

Det er viktig å ha fokus på å forankre Vannforskriften i kommunenes hovedplaner, 
spesielt i forbindelse med den kommende tiltaksanalysen. Alle representanter for 
faggruppe vann og avløp spiller inn til prosjektleder når deres kommune skal rullere sine 
hovedplaner, eventuelt nye planer som er under utarbeidelse.    

 
ALLE 

Tors. 
14. juni 

8. Faggruppas forventninger til vannområdearbeidet / spørsmål   

Gruppa hadde foreløpig ingen spørsmål eller forventninger til arbeidet.   

9. Orienteringssaker   

Prosjektleder orienterte kort om Norsk vannforeningsseminar 23.mai «Håndtering av 
forurensing fra overvann», Se eget notat for detaljer. Presentasjoner fra samlingen: 

http://www.vannforeningen.no/portal/page/portal/fagmiljo/artikkel?p_org=11848&p_o=10067&
p_menu=13448&p_submenu=13219&p_kurs_kalender=89049&p_type=TF&p_document_id=
845877 

 

 

10. Neste møte    

Det ble bestemt å ha rullerende møtearena.  

Neste møte: 30.aug 2012 kl 10-13:30, Ullensaker Rådhus, Møterom Smestad Jacobsen 

ALLE 
 

11. Eventuelt    

Ingen saker.   

 

http://www.vannforeningen.no/portal/page/portal/fagmiljo/artikkel?p_org=11848&p_o=10067&p_menu=13448&p_submenu=13219&p_kurs_kalender=89049&p_type=TF&p_document_id=845877
http://www.vannforeningen.no/portal/page/portal/fagmiljo/artikkel?p_org=11848&p_o=10067&p_menu=13448&p_submenu=13219&p_kurs_kalender=89049&p_type=TF&p_document_id=845877
http://www.vannforeningen.no/portal/page/portal/fagmiljo/artikkel?p_org=11848&p_o=10067&p_menu=13448&p_submenu=13219&p_kurs_kalender=89049&p_type=TF&p_document_id=845877

