Referat fra faggruppe kommunalteknikk 16.02.2012,
Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma
Til stede: Rune Helberg (Eidsvoll), Solveig Fagerli (Nannestad), Marie Strand (Ullensaker), Gudbrand
Sandnes (Nes), Frode Wang (Hurdal), Simon Haraldsen (Fylkesmannen i Oslo og Akershus) og Helge
B. Pedersen (prosjektleder).
Forfall: Morten Løkken (Østre Toten).
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Oppfølging/
ansvar

Konklusjoner:
Ingen merknader. Godkjent.
Korte referater fra de andre gruppemøtene/status for arbeidet
Det ble gitt en kort orientering om hovedlinjene i hva som er gjort, og hva
som videre skal gjøres. I tillegg ble hovedkonklusjoner fra møtene i de
øvrige grupper i VOU siden sist møte gjennomgått.
Karakteriseringsnotatet versjon 2
Det ble gitt noen mindre innspill som ble rettet opp direkte i teksten.
Andre oppfølgingspunkter:
• Det er viktig at det settes krav i anbud/bestillinger om at resultater og
overvåkingsdata skal legges inn i Vann-miljø der det er aktuelt, også for
bestillinger som gjøres av kommunene utenom Vannforskriftsarbeidet.
• Dagens begreper og kategorisering av påvirkningstyper i Vann-Nett er
ikke heldig. I dokumentet bør dette forklares. Fylkesmannen har spilt det
inn til Direktoratet for naturforvaltning.
• Det var et ønske om å se på navnsettingen for enkelte VF, mht. bruken
av begrepene ”bekkefelt”, ”vassdragene” osv. For Elstad bekkefelt er
ikke VF-grensene endelig fastsatt i forhold til omkringliggende innsjøer,
noe som vil kunne påvirke navnsettingen. Gjøres hvis enkelt å rette,
ellers ikke.
• Evt. endringer/suppleringer på kap. ”Kommunale planer” s. 62, dvs.
status for Hovedplan Avløp med mer sendes snarest til Helge.
Notatet ”Vesentlige spørsmål”
Det ble gitt noen konkret innspill til tekstforbedringer.
Konklusjoner generell struktur:
• Vurdere bruk av kulepkt. el.l. i kap. 1.
• Utelate alle tall om kostnader/økonomi på dette stadiet, beskriv bare
dette med tekst, og kun hovedtrekk.
• Ta med utfordringen om at Hurdalssjøen er en følsom resipient i forhold
til utslipp fra kommunale kloakkanlegg (akutte utslipp).
• Skille tydeligere på kostnader knyttet til kunnskapsinnhenting/verktøy og
tiltakskostnader.
• Gi innspill videre om at det savnes bedre veiledning på hvilke betydning
klimaendringene vil få på flere av påvirkningstypene og belastningene
(for eksempel avrenning fra tette flater, lokal overvannshåndtering,

Kommunene
Helge

Helge

dimensjonering av rør).
• Noe mer om forventet utvikling innenfor miljøgifter.
• Øvrige innspill sendes Hele i løpet av uka.
Orientering fra seminaret om miljøgifter 26.01
5
Rune orienterte kort fra seminaret. Det var et bra seminar. Generelt sett
mangler kommunene kompetanse på dette feltet. Presentasjoner ligger på:
http://www.fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=69586&amid=3562703
Eventuelt
6
• Påminnelse om at alle er kollektivt med i Norsk Vannforening, og kan
melde seg på i regi av vannområdet. Gratis fagtreff. Men kurs betales
ikke pt. uten videre av VOU.
• Kurs 14. mars om ”Vann i kommunen! – Står lokalforvaltningens
ressurser i forhold til ansvaret”.
• Nasjonal vannmiljøkonferanse 27. – 28. mars.
• Påminnelse om brevet som ble sendt ut fra Fylkesmannen i Oslo og
Akershus den 22.12.2011. ”Klima i endringer – kommunene bør arbeide
med klimatilpasninger innenfor avløpssektoren.”
• Det er ønskelig å diskutere krav om pålegg som vil komme som en følge
av Vannforskriften så tidlig som mulig. Tas opp som egen sak på neste
møte. Forberedes av Rune.
Neste møte
Tid: Torsdag 24. mai 2012. Kl. 09.00 – 13.00.
Sted: Eidsvoll.
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