Oslo 22.3.18
MØTE NR. 2 -18, UTVALG FOR VANNMILJØTILTAK
TID: 22.3.18, KL. 11.30 – 13
Sted: Bærum kommune
REFERAT
Tilstede: Jan Fredrik Aarseth, Ås; Eirunn Dvergsnes, Frogn; Reidar Kveine, Bærum; Anne-Marie
Holtet, Ski og Svanhild Fauskrud, sekretær
Konsulent Steinar Skoglund under sak 1.
Forfall: Shima Bagherian, Oppegård; Tove Wahl Robertsen, Nesodden; Honar Ahmed Said, VIVA IKS;
Magnus Olsen, Oslo og Ola Valved, Asker

1. «Spørreskjema stikkledninger og feilkoblinger»
Fagrådet ønsker å få til en felles praksis rundt håndtering av stikkledninger i fagrådskommunene.
Til å hjelpe oss med dette har vi leid inn konsulent Steinar Skoglund.
Han vil starte opp arbeidet med å se på hvilke hjemler kommunene har i møte med private
stikkledningseiere. Til kvalitetssikring av sitt arbeid vil han rådføre seg med jurist Elin Riise i Norsk
Vann.
Han vil se på detaljnivået og insitamenter samt å systematisere kommunenes praksis. Ved behov vil
han kontakte utvalgets medlemmer for eventuelt oppklare kommunenes praksis. Vi må prioritere å
besvare Skoglunds henvendelser.
Det er bedre hjemler på krav til utbedring av spillvannsstikkledninger enn
drikkevannsstikkledninger. Det eneste krav en kan stille med mhp drikkevannsstikkledninger er at
de skal være tette. Flere av kommunene krever at huseierne skal skifte stikkledningene av betong
eldre enn 1970. Gamle plastledningene fra tidlig 1970-tallet er dårlige.
Har utvalgets medlemmer spesielle problemstillinger, ta kontakt direkte med Steinar Skoglund, epost; steinar@skoglund.no
Før neste møte vil vi få en statusrapport som vi gjennomgår sammen med Steinar Skoglund i neste
møte 22.mai.

2. Referat fra utvalgsmøte 30.1.2018
Referatet fra utvalgsmøte 30.1.2018 ble godkjent.

3. Saker fra styremøte 25.1.2018
-

Endelig rapport fra teknokratisk mulighetsstudie og oversendelsesbrev er mottatt og vil snarlig
bli sendt ut til Fagrådets medlemmer og assosierte medlemmer.
Ny anskaffelse av miljøovervåking av fjorden for perioden 2019-2022.
Henvendelse fra Oslo Havn om Fagrådet kan inkludere overvåkingen av dypvannsdeponiet og i
tiltaksområdene i Bjørvika og Pipervika. Fagrådet har ikke kapasitet til å overta ansvaret for
denne overvåkingen og takket nei til henvendelsen.

4. Driftsseminar 2018
- Årets komite er: Anne-Marie - Ski, Magnus – VAV, Oslo og Eirunn – Frogn
- Dato og sted: 1.prio er 30.-31.oktober, alternativt 31.oktober til 1.november på Leangkollen
eller Sørmarka. Sørmarka kurs- og konferansested planlegger oppussing/ombygging i
vår/sommer, og er ikke aktuell dette året. Leangkollen ble ønsket i møte.
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

-

Mail fra Anne-Marie 21.3. og 22.3.: Driftsseminaret blir på Leangkollen 30.-31.oktober 2018.
Forslag til program: Befaring og omvisning på VEAS, HMS, presentasjon av
kompetansesenteret på Ås, Rørinspeksjon i Norge informerer om nyheter, vaksiner,
drikkevannslekkasje, overvann, DV-systemer fra f.eks. Oslo/VAV og Bærum, overløpsloggere
(Septo), GPS i bilene viser til enhver tid hva som blir gjort – hva skal disse dataene brukes til?
Og driftsweb. Planleggingen av seminaret er godt i gang. Leverandører inviteres.

-

5. Geminidag – temadager i 2018
Ansvarlige: Ola og Honar
Temadagen medio april utgår. Det er ønskelig å få til en ny temadag i løpet av høsten 2018.

6. Energibrønner
Bærum kommune har invitert til møte 9.april.

7. Eventuelt
Møter i utvalget våren 2018:


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

Årsmøte er bestemt til 5.juni kl. 10 – 14
Svanhild, referent
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