Oslo 12.5.20
MØTE NR. 2 -20, UTVALG FOR VANNMILJØTILTAK
TID: 12.5.20, KL. 11.30 – 12.20 STED: TEAMS
REFERAT
Til stede: Jan Fredrik Aarseth, Ås; Mads Aulie, Bærum; Magnus Olsen, Oslo; Eivind Dalevold, Asker;
Siv Merethe Pedersen, Nesodden; Eirunn Dvergsnes, Frogn og Line Haug, sekretær.
1. Prosjekt DV-system
Per nå foreligger kun fire svar. Eivind følger opp saken, og sender en mail med foreløpig svar,
purrer evt. dem som ikke har besvart spørreskjemaet.

2. Fagrådets årsmøte 2020
- Årsmøtet som var satt i juni forskyves til høsten. Dato og sted kommer rett etter sommerferien.
- NIVA-rapporten Modellering av miljøtilstanden i indre Oslofjord er klar og ligger her på
Fagrådets nettsider. Rapporten kanskje til fagfellevurdering, muligens av DHI.

3. Driftsseminar 28.-29.10.2020 på Holmen Fjordhotell
- Årets komite er: Magnus – Oslo, Eivind – Asker og Siv – Nesodden. Per i dag vil nok
arrangementet være innenfor retningslinjer mtp. virussituasjonen. Dette kan endre seg, men
planlegger at det er mulig å gjennomføre tilsvarende tidligere år. Invitasjoner til å holde innlegg
er sendt ut, blant annet til Fylkesmannen, Miljødirektoratet, Nesodden-prosjekt, Smartpumpemodul m.fl. Samt VAV Oslo drift og vedlikehold. En representant fra Asker kommune kan være
et alternativ; ønske om presentasjon fra noen som er drifts-orientert. Evt. også Mattilsynet, om
vi ønsker flere innlegg fra myndighetene.
- Innspill fra Sigurd: ferdigstilt rapport på lekkasjeteknologi kan presenteres. Kjetil Tangen m.fl.
- Øvrig fremdrift: sender ut en save the date før sommeren og påmeldingskjema etter sommeren.
4. Gemini – temadag
Temaene blir tatt til høsten, men kort møte på førstkommende torsdag.
5. Eventuelt
- Regional vannforsyning har kommet inn i Fagrådet jf. Cowi-rapport fra tidligere. Det er bygget
en vannforskyning-model av Sweco (Fagrådet/ VAV). Kan man få hjelp av nabokommunene
etc. Mads og Line har fått en presentasjon fra Lars Hem. Kanskje kan vise øvrig utvalget hva
som er gjort, enten på team eller fysisk. Mads snakker med de relevante på torsdag og ber om en
presentasjon neste møte.
- Drøftet mulig seminar/workshop til høsten (Mads/ Magnus). Fagdag for modellmiljøet?
- Utvalgets Facebook-side. Line legges til. Skape mer aktivitet ved f.eks. linker fra nettsiden.
Møter i utvalget våren 2020:
- Nytt møte før sommeren i uke 25. Enten hos VAV Oslo eller via Teams. Innkalling kommer.

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

