
 
 

Teams, 09.02.2022 

REFERAT, UTVALG FOR DRIKKEVANN OG VANNMILJØTILTAK NR. 2, 2022 
TID / STED: 09.02.2022, KL. 11:00- 12:00/ TEAMS 

Til stede:  Forfall 
Jan Fredrik Aarseth, Ås Nesodden kommune 
Shima Bagherain, Nordre Follo Mads Aulie, leder, Bærum 
Eirunn Dvergsnes, Frogn  
Line Kristin Haug, sekretær og referent  
Sigrun Hval Thürmer, Asker  
Magnus Olsen, Oslo  

 
 

Sak 
nr. 

 Ansvar og 
frist 

1.  Referat fra forrige møte  
Godkjent.  
Uheldigvis var det ikke alle som fikk innkallingen til forrige uke. Usikker på 
hva dette skyldes.  
 

Line 

2.  Utvalget 
Honar har sluttet i Asker. Sigrun har steppet inn. Hun jobber primært med 
vannforsyning i Asker kommune, men jobber på tvers av kommunen med 
VA. Jobber både strategisk og på praktisk nivå. Med utvidelsen av Asker 
kommune er arbeidsområdet blitt utvidet, da det er snakk om nedbørsfelt, 
vannverk (ABV, Glitre vannverket, Sandungen vannverk), og vannmiljø. Hun 
ser også på vannforsyning, særlig knyttet til asker sør.  
 
Kort presentasjonsrunde fra de andre i komitéen.  
 
Vi mangler fortsatt representant fra Nesodden.  
 

 

3.  Sandfang 
Signaler fra styret om at dette er en sak som utvalget skal ta videre. Utvalget 
ønsker å bygge kompetanse på feltet, og har hatt det oppe som tema flere 
ganger i 2021. Utvalget ønsker å synliggjøre sandfangets viktighet for 
rensing. Vi har en budsjettpost på dette, men uklart om dette holder.  
Line sjekke med Norsk vann, om det er noen prosjektet eller overlap med 
deres aktiviteter.  

 

 

4.  Driftsseminar 
- Hvor? Forslag om Son hotell.  
- 2022: Se på dato neste møtet. Kjekt å ha booket hotell i god tid. 

Sjekk av kaldeerne for andre relevante arrangementer. Seminaret 
arrangeres i slutten av oktober, begynnelsen av november.  

- Det vil opprettes en seminargruppe. Deltakere: Line, Mads (til 
sommeren) og Shima. Om vi får med en rep. fra Nesodden, bør 
denne personen inn i komiteen.  

- Gode erfaringer med å jobbe sammen via Teams. Forsetter med det.  

 
Line 



 
 

  

5.  Eventuelt 
- Spørsmål fra VAV Oslo om håndtering av taknedløp, som et 

myndighetstiltak for å forhindre avløpsutslipp. VAV ser på dette nå, 
og lurer på status for hvordan kommunene håndterer/ tenker rundt 
det? Frogn: har det på agendaen, men ikke fått sett mye på det 
ennå. Ås: gjør det på saneringsprosjektene, og gir noen 
dispensasjonen. Samme gjelder for Asker.  

- Aktuell sak for neste møte, der vi tar en runde på det for å 
samsnakke om status.  

 

 

6.  Neste møte  
- Dato: Forslag: torsdag 24. Vi prøver igjen på befaring hos Shima, 

Oppegård vannverk. 
 

 

 

 


