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1. Velkommen

Ansvarlig

Det var ingen merknader til referat fra forrige møte 8.10.2013.
2. Spørsmål fra Statens vegvesen – Region Øst
Statens vegvesen – Region Øst har meldt inn følgende ønske:
Vegvesenet ønsker å få innspill fra kommunene på lokaliteter der overvannsledninger
fra veg feilaktig er koblet inn på kommunens spillvannsnett. Dette kan være et aktuelt
tiltak for Statens vegvesen.
Oppfølging: Kommunene melder inn eventuelle lokaliteter til Statens Vegvesen, v/ Ola
Rosing Eide, eller til annen eksisterende kontaktperson i vegvesenet. Prosjektleder
ønsker kopi av innspillene per e-post, da slike lokaliteter kan være relevante å ha med i
vannområdets tiltaksanalyse.
3. Tiltaksliste avløp VO Øyeren

Tiltaksliste for faggruppe avløp ble gjennomgått og forbedret. Tiltaksbeskrivelser,
kostnader, effekter (tekst), tiltaksprioritet og usikkerheter ble fylt inn eller revidert. Noen
tiltak er tatt ut, splittet eller slått sammen.
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Lista er ment som en veiledende liste over tiltak som kommunene kan benytte for å
beskrive sine tiltaksforslag. Tiltakskostander er i lista beskrevet per tiltaksenhet. For de
fleste tiltak varierer kostnadene lokalt. Hver kommune velger selg hvilket kostnadsnivå
de ønsker å benytte (helst innenfor de oppgitte intervallene). Tiltakslisten blir
renskrevet og sendt ut til de ulike gruppene.
Eventuelle kommentarer eller innspill til tiltakslista meldes prosjektleder.
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4. Detaljering av tiltak - fremgangsmåte
Fremgangsmåte for detaljering av tiltaksforslagene ble diskutert. Det ble besluttet at
prosjektleder vurderer hvordan avløpstiltakene bør meldes inn. Fortrinnsvis kan en del
av disse tiltakene fylles inn når det skal avholdes møter med hver enkelt kommune
siste halvdel av januar. Kommunene bør til disse møtene forberede
informasjonsgrunnlaget for sin kommune. Prosjektleder vedlegger informasjon om hva
som bør forberedes sammen med møteinnkallingen.
Prosjektleder kontakter representantene i faggruppe avløp for å avklare om det er
behov for å detaljere ledningsnettstatistikken ytterligere (per vannforekomst).
Kommunene bør ellers ha en generell oversikt over hvor deres avløpsutfordringer er
lokalisert (eksempelvis problemer med overløpsutslipp – fra renseanlegg eller
pumpestasjoner). For spredte avløpsanlegg legges statistikk fra WebGis Avløp Øyeren
til grunn, med mindre kommunene innehar mer oppdatert statistikk.
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5. Forurensingsregnskap
Foreløpig forurensingsregnskap per vassdrag ble forevist i møtet både i tabell og
kakediagramformat. Det er behov for å kvalitetssikre jordbrukstallene før
forurensingsregnskapet er å anse som ferdig. Det skal blant annet gjennomføres et
møte med Bioforsk for å gjennomgå jordbruksestimatene. Foreløpig
forurensningsregnskap må derfor tolkes med forbehold om endringer. Det legges opp
til at forurensningsregnskapet skal være ferdigstilt til møtene med hver kommune.
Prosjektleder fremla et forslag til avløpsrelevante omregningsfaktorer for å estimere
andel biotigjengelig fosfor av totalt fosfor. Det var enighet om at prosjektleder vurderer
hvilke omregningsfaktorer som skal benyttes i vannområdets forurensningsregnskap
for avløpskilder.
6. Neste møte
Det kalles inn til neste møte ved behov.
7. Eventuelt
-----
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