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1/17 - Velkommen

Ansvar/
Frist

Det var ingen merknader til referat fra møte 22.09.2016, dagsorden ble godkjent.
2/17 – Orienteringssaker

1. Mulighet for kommunikasjon mellom datasystemer innen fagområde VA.
I løpet av våren 2017 vil det etter all sannsynlighet bli åpnet for en kobling mellom
WebGis avløp og KomTech. Dette vil kunne være fordelaktig for kommuner som ønsker
at disse systemene skal kunne utveksle informasjon.
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2. Felles møte for avløpsgrupper i Askim 7. mars 2017
Det ble avholdt felles møte for avløpsgruppene i vannområde Haldenvassdraget, Morsa,
Glomma Sør og Øyeren 7.mars. I møtet ble det orientert om FOU prosjektene (avløp i
spredt bebyggelse) som er gjennomført på vegne av vannområdene og resultatene fra
disse. Det ble gjennomført gruppearbeid/innspillsrunde i forbindelse med videreføring av
prosjektene i 2017, blant annet knyttet til behovsprøvd slamtømming. Gruppa var
positive til fellesmøtet og ønsket at temaer som er felles for mange kommuner, med
fordel kan tas opp i slike møter.

3. Morsa og Glomma sør ønsker å lage felles overvannsnorm
Vannområdene Morsa og Glomma sør har startet et forarbeid med å utarbeide felles
norm for overvannshåndtering for sine kommuner. Bakgrunnen for prosjektet er at
eksisterende normer i stor grad er tilpasset større byer, mens mange av kommunene i
vannområdene er preget av mindre tettsteder. Utkast til felles norm skal foreligge i løpet
av 2017. Østfold fylkeskommune har bevilget 200.000 kroner til prosjektet. Det ble
diskutert om vannområde Øyeren også burde delta inn i denne prosessen, men besluttet

4. Nytt verktøy for å hjelpe kommunene med å lage VA planer
I Norsk Vann sitt fagblad Vannspeilet – utgave 4 desember 2016
(https://issuu.com/norsk_vann/docs/134047_vannspeilet_4-16_webversjon) ble det
informert om et FOU prosjekt med navn DiVa – digitalt verktøy for VA forvaltning.
Prosjektets formål å lage en digital kokebok for å lage hovedplaner og saneringsplaner.
DiVa har som resultatmål at planenen skal bli forbedret, og kunne lages raskere og mer
effektivt, noe som kan være fordelaktig og ikke minst økonomisk gunstig for
kommunene. Prosjektet vil avsluttes i løpet av 2017.
Gruppa ønsket å få en nærmere orientering om DiVa prosjektet, enten i faggruppemøte,
eller i form av fellesmøte med flere vannområder. Kristian jobber videre med å få til en
orientering.
Rælingen, Skedsmo og Lørenskog kommuner jobber med å revidere sine felles
retningslinjer for overvannshåndtering. Linda sender kopi til Kristian når de nye
retningslinjene foreligger.
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3/17 – Valg av ny leder faggruppe avløp
Leiv har trådt av som leder for faggruppe avløp. Det er derfor behov for å velge en ny
leder. Det var ingen som på stående fot ønsket å stille som leder. Valg av ny leder tas
opp på nytt i neste møte.
4/17 – Spørreundersøkelse VO Øyeren kommunalteknikk
Kristian orienterte om status for spørreundersøkelsen og delte ut utkast til hvordan hver
kommunes svar forslagsvis kunne evalueres. Det ble diskusjon rundt evalueringen,
kvalitetssikring av svarene og hvordan resultatene burde fremstilles i notatsform.
Man ble enige om å nedsette et ad-hoc arbeidsutvalg (Linda, Thomas, Simon og
Kristian). Arbeidsutvalget jobber videre med og godkjenner nytt forslag til hvordan
svarene skal fargelegges, evalueres og hvilken informasjon, tabeller og figurer som skal
med i notatet. Arbeidsutvalget møtes 28.april i Rælingen. Kristian tar kontakt med hver
kommune for kvalitetssikring av svarene i forkant av møtet.

LG, TLS,
SH, KM
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5/17 – Videre fremdrift for prosjekt veileder feilsøk
Det ble orientert om status. Leiv og Kristian hadde 3. april ett møte med Norconsult som
er driftsassistanse for de fleste kommunene på Romerike. I møtet ble det diskutert
mulighetene for bistå vannområdet til å utarbeide en veileder for feilsøking (ref
vannområdets prosjekt). Norconsult skulle utarbeide forslag til prosjektbeskrivelse og
budsjett.
Det ble enighet om å nedsette et ad-hoc arbeidsutvalg (Thomas, Nazhad, Heidi), som
kan bistå Kristian med faglige innspill til prosjektet. Kristian sender e-post eller kaller inn
til møte når prosjektbeskrivelse foreligger. Arbeidsutvalget tar stilling til prosjektets
innhold og videre fremdrift. Kristian vurderer behov for eventuelt ytterligere økonomisk
støtte fra kommunene/FM når budsjettramme foreligger.

TLS,
NC, HH,
KM

6/17 – Kommunens lokale forskrifter/hjemler for arbeidet med mindre
avløpsanlegg
I fellesmøtet i Askim (se sak 2/17-2) ble det diskutert hvorvidt det er nødvendig for
kommunene å oppdatere sine lokale forskrifter/ hjemmelsgrunnlag for slamtømming, og
krav ved oppfølging og saksbehandling i tilknytning til mindre avløpsanlegg. Dette
spesielt med hensyn til hvor ofte mindre avløpsanlegg skal tømmes for slam, krav til
tilsyn og hva årsrapport fra minirenseanleggleverandørene skal omfatte. Det ble
diskusjon rundt temaet og kommunenes eksisterende hjemmelsgrunnlag. To av
vannområdets kommuner (Nes og Rælingen) har ikke noen egen lokal forskrift, men
henviser til sentral forskrift.
Det ble ikke ingen konklusjon i møtet, men saken tas opp på nytt til nærmere vurdering.

KM

Linda tar med temaet og problemstillingene til neste møte i forum for saksbehandlere
spredt avløp Romerike. Kristian sender en forenklet tekst til Linda.

LG, KM

7/17 – Neste møte
Det kalles inn til neste møte ved behov.
8/17 - Eventuelt
-------
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