Oslo 18.2.2016
MØTE NR. 1-16, UTVALG FOR VANNMILJØTILTAK
TID: 26.1.16, KL. 11.30 – 13.15
Sted: VIVA IKS, Vebjørns vei 2, Lierstranda.
REFERAT
Tilstede: Reidar Kveine, Bærum; Frode Hult, Oslo Wenche Dørum, Nesodden; Anne-Marie Holtet, Ski;
Jan Fredrik Aarseth, Ås Jarle Drevdal, VIVA IKS; Ola Valved, Asker og Svanhild Fauskrud, sekretær
Forfall: Endre Hoffeker, Oppegård og Henrik Linnerud, Frogn

1. Referat fra utvalgsmøte 16.11.2015
Referatet ble godkjent.

2. Info fra styremøte
Ingen styremøte avholdt, men følgende saker skal tas opp på styremøte denne uken:
- Utredning renseanlegg øst
- Regionalt samarbeid rundt Oslofjorden – reservevannforsyningen, kan den hydrauliske
modellen som lages for Follokommunen utvides til å omfatte en større del av regionen, eventuelt
sikkerhet og beredskap.

3. Driftsseminar 1.–2. november 2016
Komite for driftsseminaret 2016 er Jan Fredrik, Reidar og en representant fra Frogn kommune.
Henrik vil komme tilbake med navn. Endre kan hjelpe til med kontakt mot leverandører.
Invitasjonen fra Driftsassistansen Østfold om felles seminar tas opp i neste styremøte.

4. Eventuelt/info
-

-

I forbindelse med modellering og oppdatering av ledningsdatabasen ble det diskutert hvem som
skal ha tilgang og rettigheter til å redigere i Gemini. Her er det ulik praksis i de ulike
kommunene. Det var enighet om at det er viktig at alle rettelser og oppdateringer som blir gjort i
modellen kommer tilbake til gemini.
I forhold til prosjekter og å få inn nødvendig sluttdokumentasjon og innmålinger er det viktig at
prosjektleder gis de nødvendige myndigheter for å følge opp de krav som
entreprenøren/konsulenten har å forholde seg til. Dette er det viktig at kommunens ledelse også
støtter opp rundt. Kunne dette være noe utvalget kunne spille inn?
Frode gjennomgikk presentasjonen «Renseanlegg og tunnelsystem i Indre Oslofjord på lang
sikt» som han skal holde på neste styremøte. Presentasjonen ble sendt til alle i utvalget der han
ønsker tilbakemelding/kommentarer før lunsj onsdag.
Oppgradering av Nordre Follo renseanlegg ferdig i 2030. Det må ses på kostnader opp mot
rensegrad, renseeffekter og prinsipper.

Møter i utvalget våren 2016:

 Onsdag 16.mars i Frogn kommune
 Onsdag 11.mai på Nesodden
Alle møtene begynner med lunsj kl. 11.30.
Svanhild, referent
Postadresse:
Postb. 4735, Sofienberg
0506 Oslo

Kontoradresse:
Herslebs gate 5
Oslo

Telefon:
23 44 04 21

E -mail:
svanhild.fauskrud@vav.oslo.kommune.no

Bankgiro:
7874.05.01223

Organisasjonsnr.
NO 975 513 386 MVA

