Oslo 29.5.18
MØTE NR. 3 -18, UTVALG FOR VANNMILJØTILTAK
TID: 22.5.18, KL. 13 – 14.30
Sted: Oslo kommune, VAV
REFERAT
Tilstede: Jan Fredrik Aarseth, Ås; Eirunn Dvergsnes, Frogn; Reidar Kveine, Bærum; Shima Bagherian,
Oppegård; Tove Wahl Robertsen, Nesodden; Honar Ahmed Said, VIVA IKS; Anne-Marie Holtet, Ski
og Svanhild Fauskrud, sekretær
Konsulent Steinar Skoglund under sak 1.
Forfall: Magnus Olsen, Oslo og Ola Valved, Asker

1. Håndtering av stikkledninger
Konsulent Steinar Skoglund presenterte hjemmelsgrunnlaget ved forvaltning av stikkledninger,
presentasjonen vedlagt referatet.
Han har sett på kommunenes praksis ved dagens håndtering av stikkledninger og har fått
tilbakemelding fra Ski, Bærum og Nesodden på «?»/ spørsmålstegnene i tilsendt oversikt. Dere
andre må også gi Steinar tilbakemelding på «?» for å få oppdatert oversikten. Dagens praksis –
morgendagens praksis; hvilke hjemmelsgrunnlag har vi:
- Plan- og bygningsloven (PBL): Generelle regler i §29-6 og §31-3, der sistnevnte paragraf vil
kunne benyttes ved lekkasjer på stikkledninger der huseier kan pålegges utbedringer. Disse
bestemmelsene bør benyttes der en kan, fordi en har en klar hjemmel hvor PBLs sanksjonsregler
kan benyttes.
- Forurensningsloven (FL): Denne loven gjelder kun for avløp. §22 kan benyttes til å pålegge
tiltak på stikkledningen når kommunen separerer den kommunale ledningen. Kommunene kan
pålegge utbedringer på private stikkledninger ved utlekking, innlekking eller at stikkledningen
er mye eldre enn hovedledningen.
- Standard abonnementsbetingelser: Sterkere hjemmel for å pålegge utbedringer enn PBL og FL.
Denne gir også hjemmel for å pålegge undersøkelser der det foreligger mistanke om vesentlige
mangler.
En av juristene i VAV kvalitetssikrer notatet.
Se www.miljokommunene.no, som er et verktøy for kommunal saksbehandling innen
miljøforvaltning.
Til neste møte, 28. august, presenterer Steinar praksis i andre kommuner. Utvidelse av eierskapet
nevnes, men skal ikke drøftes inngående. Det er viktig at kommunene fanger opp kvaliteten på
stikkledningene. Det bør også drøftes hvilke problemer kommunene møter ved rehabilitering av
stikkledningene.
Alle må gi tilbakemelding på henvendelsene fra Steinar Skoglund!
Også ved spesielle problemstillinger kan Steinar Skoglund kontaktes på e-post;
steinar@skoglund.no
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2. Referat fra utvalgsmøte 20.3.2018
Referatet fra utvalgsmøte 20.3.2018 ble godkjent.

3. Saker til styremøte 24.5.2018
-

Presisering av oversendelsesbrevet fra teknokratisk mulighetsstudie er sendt ut til Fagrådets
medlemmer og assosierte medlemmer.

4. Driftsseminar 2018
- Årets komite er: Anne-Marie - Ski, Magnus – VAV, Oslo og Eirunn – Frogn
- Dato og sted: 1.prio er 30.-31.oktober, på Quality Hotel Leangkollen AS.
- Forslag til program: Befaring på VEAS, HMS, presentasjon av kompetansesenteret på Ås,
Rørinspeksjon i Norge, DV-systemer fra f.eks. Oslo/VAV og Bærum presenteres, overvåkning
overløp og energibrønner.
- Møteleder forespørres.
- Planleggingen av seminaret er godt i gang. Leverandører inviteres.

5. Geminidag – temadager i 2018
Ansvarlige: Ola og Honar
Det planlegges en temadag høsten 2018. Galip Øzkara, Bærum kommune forespørres om å bli med i
arrangementskomiteen.

6. Eventuelt
- Stein Karlsen, Bærum kommune følger opp energibrønner
-

Reidar Kveine tar ikke gjenvalg som utvalgsleder

Møter i utvalget høsten 2018:




Tirsdag 28.8. i Oppegård kommune
Tirsdag 16.10. i Ski kommune
Tirsdag 27.11. i Asker kommune

Årsmøte er bestemt til 5.juni kl. 10 – 14 og høstmøte blir tirsdag 4.desember.
Svanhild, referent
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