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Tillegg til VEAS’ Overenskomst og Vedtekter
OVERSIKT OVER ENDRINGER I VEAS’ RENSEDISTRIKT
Dato
14. mai 1976
1979

27. mai 1982,
R 4 – 1982

30. nov. 1987,
R 10 – 1987
19. sept. 1988,
R 12 – 1988

30. okt. 1989,
R 7 – 1989
10. mai 1993,
R 8 – 1993

19. mai 1999,
R 4 – 1999

8. juni 2006,
R 3 – 2006

Hendelse
Rensedistrikt fastsettes i VEAS’ Overenskomst og Vedtekter, som
viser til «revidert forprosjekt utarbeidet av Oslofjordkontoret».
Etter søknad fra Oslo kommune vedtar Rådet og eierkommunene
at Oslo skal ha anledning til å overføre inntil 230 l/s avløpsvann
fra Bekkelaget rensedistrikt til VEAS.
Rådet vedtar anbefaling om at
- VEAS overtar ansvar for deler av Lysakerområdet, og
- Røyken kommune får overføre avløpsvann til VEAS via
overføringsledningen fra Slemmestad (inkluderer Nærsnes).
Anbefalingen godkjennes av eierkommunene ila. 1982.
Avtalen med Røyken kommune formaliseres i 1996 og
reforhandles pr 8. april 2015.
Etter søknad fra Oslo kommune gir Rådet midlertidig tillatelse til å
avlaste Bekkelaget renseanlegg ved å overføre inntil 540 l/s fra
Fagerlia til VEAS.
Rådet gir Oslo kommune midlertidig tillatelse til å avlaste
Bekkelaget renseanlegg ved å overføre 70 % av alt avløpsvann
fra Fagerlia til VEAS. Overføring kan starte når Fylkesmannen i
Oslo og Akershus har gitt sin tilslutning.
Rådet forlenger midlertidig tillatelse til å avlaste Bekkelaget
rensedistrikt ved å overføre inntil 100% av avløpet fra Fagerlia til
VEAS, frem til 31.12.1990.
Grensejustering i Oslo vedr. fordeling Bekkelaget – VEAS
foreslått av OVA, omfatter diverse områder sentralt i Oslo.
Rådet godkjenner forslaget til grensejustering. Ikke behandlet i
eierkommunene, det ble vurdert å være en mindre justering.
Rådet anbefaler eierkommunene å godkjenne avtale med
Nesodden kommune om overføring av avløpsvann via sjøledning
fra Nesoddens vestside (Bjørnemyr og Fjellstrand).
Eierkommunene godkjenner avtalen i 1999-2000.
Rådet fatter vedtak om å endre VEAS’ rensedistrikt slik:
- Avløp via Fagerlia fordelingsstasjon utgår fra rensedisktriktet,
- Avløp fra rensedistriktene Gladengvegen, Helsfyr og
Rosenhoffgata inngår i VEAS rensedistrikt,

8. april 2015,
S 11 – 2015
19. nov. 2015,
R 20 – 2015

19. nov. 2015,
R 21 - 2015

- Et distrikt i Lier kommune med ca 600 personer innlemmes
- Sollihøgda rensedistrikt utgår fra VEAS’ rensedistrikt
Saken hadde vært behandlet av Rådet tidligere, bl.a. i 2001, og
det ble vurdert som tilstrekkelig at ett rådsmedlem kunne kreve at
saken skulle behandles ved likelydende vedtak i eierkommunene.
Dette ble ikke krevet, Rådets vedtak var enstemmig.
Ny avtale om overføring av avløpsvann til VEAS inngås med
Røyken kommune. Rådet orientert R 15 – 2014. Styregodkjent,
ingen endring av geografisk rensedistrikt, men noe økt volum.
Rådet anbefaler å endre VEAS rensedistrikt ved at
- Avløp via Oslo kommunes pumpestasjoner Grev Wedels plass,
Sørenga, Vestre Elvebakke, Grønland, Stasjonsalmenningen og
Jernbanetorget (inkluderer pumpestasjonene Vaterland og
Strandgaten) utgår fra VEAS rensedistrikt
- Avløp fra Fagerlia fordelingsstasjon inntas i VEAS rensedistrikt.
Dette omfatter avløp fra deler av Nittedal kommune
- Endelig fastsettelse av lukeposisjon [på Fagerlia] har til hensikt
å opprettholde fordelingen mellom eierkommunene, slik den var
før driftssettingen av Midgardsormen.
Det gjenstår for eierkommunene å fatte likelydende vedtak.
Rådet anbefaler eierkommunene å godkjenne ny, utvidet avtale
med Nesodden kommune om overføring av avløpsvann fra
Nesodden kommune til VEAS.
Det gjenstår for eierkommunene å godkjenne avtalen.
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