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1/16 - Velkommen

Ansvar/
Frist

Det var ingen merknader til referat fra møte 27.10.2015, dagsorden ble godkjent.
2/16 – Runde rundt bordet

Morten: Fet kommune sender nå ut forskrift om mindre avløpsanlegg på høring.
Sannsynligvis godkjent i løpet av 2016.

Leiv: Nes kommune har fått tilsagn om 150.000 kr av Miljødirektoratet (MD) til

informasjonstiltak i forbindelse med private avløpsanlegg. MD ser positivt på Nes
kommune sin oppryddingsplan for private avløpsanlegg og vil trekke frem Nes sin plan
som ett godt eksempel.

Simon: Norsk vann vil avholde tilsynskurs i november 2016. Fylkesmannen vil ved neste
avløpsrevisjonsrunde av kommunene ha økt fokus på kommunes arbeid med private
avløpsanlegg, da Fylkesmannen har blitt tildelt delegert myndighet for mindre
avløpsanlegg. Gjennomførte i 2015 revisjon av 3 kommuner. Noen kommuner har
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vedtatt gebyrforskrifter med hjemmel for finansiering av saksbehandlere ifm private
avløpsanlegg. Det jobbes sentralt med å få gjeninført økonomisk støtte til kommuner
som ligger over landsgjennomsnittet for avløpsgebyrer.
3/16 – Orienteringssaker
1. Kristian orienterte om at det jobbes med å utprøve elektronisk årsrapportering
fra minirenseanleggleverandøren Biovac til WebGis avløp systemet. Faggruppa
vil holdes oppdatert om status.
4/16 – Årsmelding VO Øyeren 2015
Som ett tillegg til årsmelding for vannområde Øyeren 2015 er det utarbeidet et utkast til
oversikt over gjennomførte tiltak, herunder kommunale vann- og avløpstiltak, samt
status for kommunenes arbeid med private avløpsanlegg. Utkastet ble gjennomgått i
møtet. Det kom noen innspill til endringer i utkastet, blant annet en begreps
gjennomgang av tabeller og prosatekst. Det var også enighet om at delkapittelet om
private avløpsanlegg bør utdypes og det lages en tabell som synliggjør fremdrift for
arbeidet i tallform.
Faggruppa godkjente det kommunaltekniske innholdet i utkastet med utgangspunkt i at
innspillene tas til følge. Kristian tar hensyn til og innarbeider innspillene i endelig
årsmelding (ikke behov for ny godkjenningsrunde i gruppa). Faggruppa ønsket at
tiltaksoversikten bør følge årsmeldingen som vedlegg. Det var enighet om at i
årsmelding for 2016 bør tiltakskostnader for kommunaltekniske tiltak synliggjøres ved at
drifts- og investeringskostnader kategoriseres ytterligere, eksempelvis ved at
investeringer for renseanlegg og ledningsnett holdes adskilt.
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5/16 – Handlingsplan avløp VO Øyeren
Et utkast til mal for handlingsplan for kommunaltekniske tiltak for vannområde Øyeren
ble fremlagt. Det var enighet om at tabellmalen var et greit utgangspunkt å arbeide
videre med. Morten kom med forslag om at det i tabellen bør vurderes om tiltakene bør
sorteres etter type drifts- eller investeringstiltak. Det var enighet om at feilsøking på
avløpsnett er ett svært viktig tiltak og bør fremmes som ett fokusområde fremover.
Leiv og Kristian vurderer innspillene og arbeider videre med malen. Ny mal sendes til
faggrupperepresentantene, slik at de for sin egen kommune kan fylle inn vedtatte tiltak i
handlingsplanen. Ferdig utfylt handlingsplan jobbes videre med i neste møte i faggruppe
vann og avløp.
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6/16 – Case prosjekt avløp
Det ble lagt frem utkast til prosjektbeskrivelse for prosjektet. Faggruppa var positiv til
prosjektet og prosjektbeskrivelsen. Fylkesmannen i Oslo, Nes kommune og Trøgstad
kommune meldte at de kanskje kan bidra økonomisk til prosjektet.
Leiv og Kristian jobber videre med å vurdere detaljene rundt gjennomføringen av
prosjektet og eventuelt hvem kommune som kan bidra som ressurs inn i prosjektet.
Faggrupperepresentantene forespør sine respektive enhetsledere om muligheten for å
bidra inn i prosjektet og gir tilbakemelding til Kristian innen 5. april. Eventuelle innspill til
hvordan prosjektet kan gjennomføres meldes til Kristian.

LK, KM
ALLE

7/16 – KOSTRA rapportering avløp
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Saken ble ikke gjennomgått i møtet. Kristian sender ved behov en e-postforespørsel til
gruppa.
8/16 – Neste møte
Det kalles inn til neste møte ved behov. Det kom innspill om å forespørre driftspersonell
fra Aurskog-Høland kommune om å holde ett innlegg om sitt feilsøkingsarbeid.
9/16 - Eventuelt
---
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