Referat fra møtet i faggruppe kommunalteknikk 25.2.2020,
Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma (Huvo)
Til stede: Solveig Fagerli (leder, Eidsvoll), Olga Burbo (Nannestad), Kjersti Enger Dybendal
(Ullensaker), Per Erik Johansen (Ullensaker), Liv Thea Hanestad (Nes), Malin Beitdokken (Hurdal),
Anette Strømme (Fylkesmannen i Oslo og Viken) og Helge B. Pedersen (daglig leder).
Forfall: Lene Birgit Berg (Østre Toten) og Natalie Bennett Smestad (Eidsvoll).
Merknad: Ny i kommunalteknikkgruppa: Per Erik Johansen (Ullensaker).

Vedlegg til innkallingen: Kurs del 5 avløp kostnader og planmessig tilnærming,
excel-ark: uttrekk fra Vann-Nett per 7.2.20 og tiltakslista som skal oppdateres for 2019.
Sak

Innhold
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Referat fra forrige møte (15.10.19)
Konklusjoner:
Ingen merknader. Godkjent.
Diverse orienteringer
Helge orienterte om:
 Styringsgruppemøtet 6.12.19, inkl. nytt styre, nytt mandat,
mandat/oppgaver for faggruppene (lenke), vedtatt arbeidsplan og
vedtak om at Hurdalssjøen ønskes innkalt til
konsesjonsbehandling.
 Oversikt over økonomiske tilskudd/støtte til Huvo i 2019.
 Badeplasser er nå lagt inn i Vann-nett. Oppsummering av
resultater fra bakteriemålinger 2019 (lenke).
 Div. kurs/møter: 14.10 Om bakterier i vannforvaltningen (lenke);
VRM/VO-samling i Voss 4-6.11; Klimatilpasninger 20.11
(lenke); Kostnader i Vann-Nett 25.11 (lenke); Miljøgifter i
vannforvaltningen 4.12 (lenke), med arbeidet i Huvo som
eksempel. Nytt kurs 3.3.20 om Grunnforurensingsdatabasen
(lenke). Samling for VRM/VO i Innlandet og Viken (5.-6.3).
 Ny: Innlandet og Viken vannregion, med 20 vannområder (8 nye).
Omfatter 7 fylker.
 Det ble understreket at vannforskriften også setter krav om ikke å
gå ned en miljøtilstandsklasse – dvs. nye inngrep i vassdrag må
også vurderes ift. vannforskriften. Det ble oppfordret om å ta det
med inn internt i kommunene også til andre avd. (særlig plan,
areal, byggesak) i tillegg til fokuset i landbrukssaker.
Anette orienterte om:
Avløpsseminaret til FmOV 30.1.20. 120 deltagere. Fokus på
avløpsforvaltingen, nye føringer, innlegg fra FM om forventinger
overfor kommunene, utslippsdokumenter, styringsdokumenter og
helhetlig forvalting av Oslofjorden. I tillegg juridiske temaer og en
workshop (lenke).
Solveig minner om:
Avløpskonferansen 2020 – små avløp, store utfordringer 27.-28. mai
på NMBU (lenke).
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Oppfølging/
ansvar
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Status Huvo-prosjekter
Det ble kort orientert om følgende Huvo-prosjekter:
 Ferdig gjennomført miljøgiftkartlegging i Gjødingelva (lenke),
Hæra (lenke), Tilløpsbekker NFS (lenke), Andelva (lenke) og
Stensbyåa (lenke).
 Ullensaker kommune har gjennomført dykkingen i Transjøen.
 Oppfølgingen av Risa og fiskedøden. Ferdig M.Sc.-oppgave
(lenke), ny student i gang (lenke). Følges også opp med multiparameterlogger, sammen med Risautvalget og NMBU.
 Bestillingen fra styringsgruppa om å kartlegge avrenning fra
skytebaner.
 Det er planer om å oppsummere all miljøgiftkartleggingen i et
Huvo-notat, når det blir tid.
 Gjennomførte utredninger og planlagte oppfølginger i: Honsjøen
(lenke), Lysjøen (lenke), Andelva (lenke), Hegga (lenke),
Gjødingelva (lenke), Høverelva-Hurdalselva, Risa og hva som er
adressert til SVV og NVE samt kontroll av fisketrapp i Vorma.
 Genetikk for å kartlegge gytesteder for storørreten i Hurdalssjøen.
 Utsatt rapport for elektrofiske i vassdrag i Huvo 2019.
 Tegninger og tekst er ferdige på brosjyrene om krysningspunkter
vei vs. gytebekk og drikkeplass for beitedyr vs. gytebekker.
Venter nå bare på «settingen».
 Om overvåkingen for 2019, og nytt anbud for 2020-2021.
Videre oppfølging av båtseptik
Det ble gitt en orientering om status (notatet: lenke), og den nye
forskriften fra Sjøfartsdirektoratet, som i hovedsak gjelder sjø/hav.
Konklusjoner/videre oppfølging:
 Hurdal kommune: Mangler bare bekreftelsen fra båtforeningen.
Nesten klart. Vil være klart når sesongen starter i år.
 Det avholdes et møte mellom prosjektavdelingen i Eidsvoll,
kommunaltekn.avd. og Huvo først, for å avklare oppgaver/ansvar
videre internt.
 Deretter avholdes et møte med Andelva båtforening og Årnes
båtforening, samt Nes kommune for å diskutere detaljer i
kravspek, og være sikker på at det er enighet om løsninger og
utforme en anskaffelse.
 Prosjektavd. i Eidsvoll gjennomfører konkurransen/anskaffelsen,
slik det er formålstjenlig.
 Anlegget i Sundet må avventes pga. sentrumsplanen.
Sektorvis/kommunevis gjennomgang av egne tiltak
Hurdal kommune. (Malin orienterte).
Kommunene har kapasitetsproblemer. Er fortsatt i en planleggingsfase, områdevis gjennomgang. Kartleggingen er ferdig. En
saneringsplan er ferdig, inkl. private anlegg. Det kommunale
renseanlegget er overbelastet, og endringer må gjøres. Har fått nye
vilkår i utslippstillatelsen som må vurderes videre. Samlet er det et
budsjettbehov på ca. 300 mill. Ca. 650 abonnenter skal på kommunalt
ledningsnett. Det er ca. 800 private anlegg. Det jobbes nå med å se
hvor mange som kan kobles til kommunalt nett.
Eidsvoll (Solveig orienterte).
Eidsvoll har kommet noe videre i arbeidet siden sist. Det er avholdt
møte i sone 2 om spredt avløp, og det har blitt sendt ut pålegg for sone
1. Det er i sum ca. 2.000 anlegg som skal oppgraderes. Parallelt

Malin
Solveig, Helge

Solveig, Helge
Henrik/Liv Thea

vurderes tilknytning til kommunalt nett – med utgangspunkt i vedtatt
tiltaksplan for utvidelse av kommunalt avløpsnett. Private
avløpsanlegg som ligger innenfor en avstand på 100 meter fra
eksisterende avløpsnett vil få pålegg om tilknytning parallelt med
prosjektet med oppgradering av private avløpsanlegg.
Nannestad (Olga orienterte):
Pålegg er sendt til alle i Hæravassdraget. Søknad om utslippstillatelser
behandles, og noen gis utsatt frist. Hele området skal være ferdig
oppgradert innen 2022. I området øst for Hurdalssjøen avventes det
for hus som ligger nord for Vangbekken, pga. mulig samarbeid med
Hurdal kommune om hele Sandsnesseter-området. For øvrig skal det i
utgangspunktet være ferdig avkloakkert innen 2022.
Ullensaker (Kjersti orienterte):
Ikke så mye nytt siden forrige møte, men det er gjennomført noen
flere tilsyn i spredt avløp. Rørledningen ved Bjørtomt er utsatt. Kjersti
skal ha permisjon en periode, og Per Erik Johnsen overtar i faggruppe
kommunalteknikk i mens. Kommunen skal ansette vikar i
permisjonstiden.
Nes kommune (Liv Thea orienterte).
Det sendes ut pålegg om opprydding iht. planene. De som får pålegg
om oppgradering og ikke følger opp med ferdigattester tar mye av
kapasiteten tidsmessig. Tar siste del av den siste sonen nå i våres. De
verste anleggene i Nes skal nå være ferdig sanert.
Fylkesmannen i Oslo og Viken (Anette orienterte):
Jobber for tiden mest med tilsyn og veiledning, og det er nylig avholdt
avløpsseminar (jf. sak 2). Det jobbes med nye tillatelser (40 stk.). De
med mest effekt tas først. Det utarbeides ny mal for tillatelsene, etter
et møte med Miljødirektoratet. FM har for tiden fokus på ledningsnettet, styringsverktøyene, og at alt gjøres ut fra miljørisikovurderinger. Det gås gjennom tiltaksplaner og handlingsplaner, samt
nødoverløp. Beredskapsplaner og overvåkingsplaner vurderes, basert
på føringene fra Miljødirektoratet om at alle renseanlegg nå skal
oppfylle sekundærrensekrav innen 2027. Noen har fått krav tidligere,
andre får det nå etter hvert. Nytt prinsipp er at utslipp skal ses ift. hele
tettbebyggelsen, men tilnærmingen for dette (kap. 13 og 14) er ikke
helt avklart. FmOV har vært på 19 tilsyn i fjor (avløpsanlegg,
ledningsnett og 3 på slam), og har planlagt 17 kommunetilsyn i år,
samt 2 på slam. Det er behov for en del veiledning. Det jobbes med
nye rensekrav for Gardermoen renseanlegg, som vil få Norges
strengeste krav på fosforrensing. Det jobbes også med påslippsavtale
til Furuseth Slakteri.

6

Konklusjoner/videre oppfølging:
Tiltakslista (ift. oppfølging av tiltakene etter vannforskriften)
ajourføres for året 2019 og videre planer for 2020-2021.
Oppdateringen sendes til Helge innen 10. mars.
Innspillene/tiltakene inn til revidert vannforvaltingsplan
Det ble orientert om prosess og innhold for innlegging av
opplysninger i Vann-Nett, og rulleringen av den regionale
vannforvaltningsplanen, der planperiode 2 gjelder for 2022-2027. I
Huvo ble mange vannforekomster (VF) delt opp, og det er nå over

Solveig, Olga,
Liv Thea, Malin,
Kjersti/Per Erik
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dobbelt så mange VF som før. Nye tiltak for kommunene og
vannområdet ble i hovedsak lagt inn i fjor høst. Det er behov for å
kvalitetssikre og ikke minst oppdatere ift. nye inndelinger.
Vannregionmyndigheten tar et uttrekk fra Vann-Nett 1. april. Det vil
danne grunnlaget for forvaltningsplanen og tiltaksprogrammet.
Høringsperioden blir 1.9-31.12.20.
Konklusjoner/videre oppfølging:
Vann-Nett bør være så oppdatert som mulig innen begynnelsen av
mars, og helt klar senest 1.4. Hver kommune jobber sammen med
Helge for å overholde dette (jf. sak 9).
Innspill til Huvo-budsjettet for 2021
Huvo sitt budsjett for 2020 ble presentert, og de foreløpige forslagene
til budsjett for 2021. Ingen konkrete nye forslag ble spilt inn i møtet.
Eventuelle forslag til nye oppgaver/budsjettposter meldes inn til
Helge innen 8. mars (før prosjektgruppemøte 9. mars).
Eventuelt
Ingen saker.
Fysisk innlegging i Vann-Nett av tiltak samt utsjekk av
påvirkninger
Det ble jobbet online i Vann-Nett saksbehandler modul og
kvalitetssikret ferdig følgende kommuner:
Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Østre Toten ble ferdig per
telefon 19.2, og Eidsvoll gjennomgås ferdig per Lync den 28.2.
Dermed skal alt for faggruppe kommunalteknikk være lagt inn, og
kvalitetssikret i Vann-Nett for planperiode 2.

Neste møte
Tirsdag 13. oktober 2020, kl. 9.00-15.00 i Hurdal kommune.

Alle

Alle

Solveig /Helge

Helge B. Pedersen (ref.)
Vedlegg:
Ingen

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

