Oslo 17.6.20
MØTE NR. 3 -20, UTVALG FOR DRIKKEVANN OG VANNMILJØTILTAK
REFERAT
Til stede: Mads Aulie, Bærum; Magnus Olsen, Oslo; Eivind Dalevold, Asker; Eirunn Dvergsnes, Frogn,
Line Haug, sekretær; Shima Bagherian, Nordre Follo, Jan Fredrik Aarseth, Ås
TID: 12.5.20, KL. 11.30 – 12.50 STED: TEAMS
1.

REFERAT FRA UTVALGSMØTE 12.05

Referat godkjent.
2.

STYREMØTE 18.06

Årsmøtet er utsatt til høsten. Årsberetningen er klar før sommerferien.
3.

DRIFTSSEMINAR 2020

-

4.

REGIONAL VANNFORSYNING

-

-

Postadresse:
Postb. 4735, Sofienberg
0506 Oslo

Status per i dag
- Save the date er sendt ut til interessenter og tidligere deltakere. Påmeldingepost kommer over sommeren.
- Utstillere: snakk om å kontakte 7-8 stk., ut ifra hvem som har vært med
tidligere etc. Uklart om informasjon er sendt til utstillere.
- Ønske om et «ikke-foredrags-aktivitet» på dag 2. Befaring eller linkende
aktivitet. F.eks. vært i kontakt med UiO vedr. forskningsbåten (Trygve
Braarud) og se på prøvetakning. Annen mulig befaring; vannverkene, men
flere av dem er restriktive og VEAS har de på tidligere. Få alternativer.
Muligens Asker og Bærum Vannverk med Aurevann er et alternativ (30
min reisevei hver vei).
Smittevern-situasjonen gjelder ikke bare deltakere, men også utstilling. Det er
mange alternativer (droppe utstilling, holder det ute, dele opp antall utstillere
på dagene, færre utstillere). Viktig å være i henhold til retningslinjene som
gjelder og ha en plan for smittevern. Det bør også forhører med hotellet for
innspill.
Fordel å ha avklart pris/ opplegg/rabatter for blant annet utstillere på forhånd.
Presentasjon fra Sweco om regional vannforsyning. Status for prosjekt, 2
modeller. En overordnet, teoretisk men løsningsorienter modell. Løysinger for
vannforsyning med fokus på reservevann. Aktuelle flaskehalser er kartlagt
Innhentet modellene fra kommunene og foreløpig sydd sammen til 2 modeller.
Separat presentasjon.
Fremdrift: Sammenstiller funnene før ferien. Møte med aktører og
interessenter over sommeren.
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5.

-

-

-

EVENTUELT / INFO

Spørsmål om eierskap til vannfylleri og hvordan dette gjøres i Fagrådets kommuner.
VA-etatene som eier det? I Bærum så er det VA som eier det, et par stykk. Ellers hvem
er det forvalter vannfylleriet? 300 stk i Oslo. Er det flere ukjente? For å sikre vannfylleri er hvem som tar ut, mengde og tilbakeslag i systemet. .
FDV. Fått svar fra alle utenom Bærum. (Mads skal få ny jobb, som assisterende leder).
Mads følger opp denne. Oppfølging: Trenger hjep ne på konsulent. Skaffe konsulentbistand til denne saken. Får alle dataer ut i Excel til konsulenten. Direkte anskaffelses på
denne saken? Mads og Line følger denne opp.
Utarbeide et budsjett for 2021. September eller oktober, men
DV-prosjektet til neste år.
Vannforsyning? Tilrettelegger her, men Reservevannforsyning. Det videre er å finne et
tidspunkt for møte i den utvidete vanngruppen. Møte over sommeren.
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