Oslo 31.1.18
MØTE NR. 1 -18, UTVALG FOR VANNMILJØTILTAK
TID: 30.1.18, KL. 11.30 – 13.35
Sted: Ås kommune
REFERAT
Tilstede: Jan Fredrik Aarseth, Ås; Tove Wahl Robertsen, Nesodden; Eirunn Dvergsnes, Frogn; Reidar
Kveine, Bærum; Anne-Marie Holtet, Ski; Honar Ahmed Said, VIVA IKS (fra sak 3); Magnus Olsen,
Oslo og Ola Valved, Asker og Svanhild Fauskrud, sekretær
Forfall: Shima Bagherian, Oppegård

1. Referat fra utvalgsmøte 7.11.2017
Referatet fra utvalgsmøte 7.11.2017 ble godkjent.

2. Saker fra styremøte 25.1.2018
-

Revidert diskusjonsutkast til rapport fra teknokratisk mulighetsstudie mottatt og tilbakemelding
skal gis innen fredag 2.2.
Haakon Thaulow ba om å få laget oversikt over FoU-aktiviteter i Oslofjorden. Godt initiativ
men styret mente denne oversikten bør Miljødirektoratet inneha.

3. Driftsseminar 2018
- Årets komite er: Anne-Marie - Ski, Magnus – VAV, Oslo og Eirunn – Frogn
- Dato og sted bestemmes før medio februar
- Innmeldt tema: DV-systemer, helst presentert fra ulike kommuner (eks. Oslo og Bærum)
- Fra evalueringene i 2017: «No dig chalenge», trykk avløp, mer HMS og fortsette med fokus på
mikroplast

4. Geminidag – temadager i 2018
Ansvarlige: Ola og Honar
Planlegger en temadag medio april med tema VA-kart. Invitasjonen sendes til deltakerne på forrige
møte innen medio februar.

5. Gjennomgang av «Spørreskjema stikkledninger og feilkoblinger»
Alle skulle ha sammenfattet en oppsummering av status i egen kommune. Oppsummeringen
sendes Svanhild som lager en sammenstilling fra kommunene mhp deres håndtering av
stikkledninger. Ut fra samtaler i møte ser vi at det er ulik praksis mhp håndtering av private
stikkledninger i fagrådskommunene. Mye er avhengig av den enkelte prosjektleder, dvs.
ulik praksis innenfor samme kommune.
Påleggsbrevene til alle fagrådskommunene bør vedlegges rapporten fra prosjekt – Best
practise rundt håndtering av stikkledninger. Utvalget vil innhente tilbud fra konsulent
Steinar Skoglund, som vil bli invitert til neste utvalgsmøte i Bærum 20.mars. Reidar har
laget utkast til oppdragsbeskrivelse. Innspill til utkastes sendes Reidar i løpet av denne
uken.
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6. Energibrønner
Boring av energibrønner skal registreres i den nasjonale grunnvannsdatabasen Granada
senest tre måneder etter boringen. Det er ingen varsling i forkant av boringen som igjen har
medført uheldige situasjoner. Innhenter firmaene som utfører brønnboring kart hos
kommunene? Problemet er at slammet fra boring av energibrønner renner i «hytt og pine».
Slammet herfra er finmalt som blir et problem for algene. Det er et ønske om å få
energibrønner søknadspliktig for å hensynta vedtatte og eksisterende tunneler. Ansvaret
ligger hos borefirmaene.
I Sverige har de forskrift NORM-brønn. Norge har forskriften «Forskrift om oppgaveplikt
ved brønnboring og grunnvannsundersøkelser» FOR-1996-11-19-1066.
Utvalget planlegger et halvt dags seminar om utfordringen med økende omfang av
energibrønner og manglende regelverk rundt dette der alle fagrådskommunene inviteres.
Målet med seminaret er om fagrådskommunene kan enes om en felles praksis. Simon
Haraldsen fra Fylkesmannen inviteres til seminar og at han sier litt om hva Fylkesmannen
tenker rundt denne problemstillingen. Reidar tar kontakt med Fylkesmannen og følger
videre opp seminaret.
7. Rutiner og regler rundt påslipp fra anleggsvirksomhet
Denne saken ble diskutert under sak 6; Energibrønner
8. Eventuelt
Presentasjonen «Bør Oslo kommune eie deler av stikkledningene?» av Vegard Veierød og Marianne
Steinberg, begge VAV ble nevnt i møte. Det var enighet om at eierskapet av stikkledninger blir tatt i
etatsledelsen i de respektive kommunene og blir derfor ikke diskutert i utvalget. Presentasjonen
sendes utvalgets medlemmer.

Møter i utvalget våren 2018:



Tirsdag 20.mars i Bærum kommune
Tirsdag 22.mai hos VAV, Oslo kommune kl. 13 med middag i etterkant av møtet.

Møte begynner med en enkel lunsj kl. 11.30
Årsmøte er bestemt til 12.juni kl. 10 – 14
Svanhild, referent
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