Oslo 9.5.17
MØTE NR. 3 -17, UTVALG FOR VANNMILJØTILTAK
TID: 4.5.17, KL. 11.30 – 13.35
Sted: Asker kommune, Fusdalbråten 4
REFERAT
Tilstede: Tove Wahl Robertsen, Nesodden; Eirunn Dvergsnes, Frogn; Magnus Olsen, Oslo; Anne-Marie
Holtet, Ski Honar Ahmed Said, VIVA IKS og Ola Valved, Asker og Svanhild Fauskrud, sekretær
Forfall: Reidar Kveine, Bærum; Jan Fredrik Aarseth, Ås og Shima Bagherian, Oppegård

1. Referat fra utvalgsmøte 23.03.2017
Referatet fra utvalgsmøte 23.03.2017 ble godkjent.

2. Saker til styremøte
-

Statusrapport på teknokratisk mulighetsstudie vil bli presentert på styremøte 9.mai og i årsmøte
13.juni.
Fagrådet er 40 år i 2017. Dagen markeres på Operaen 30.august.
Nytt møte i vannforsyningsgruppen avholdt 24.april. Follomodellen har benyttet SSB middels
alternativ for befolkningsprognose som viser at regionen har nok vann til 2030. Det er behov for
nye vannkilder, f.eks. Holsfjorden.

3. Driftsseminar 2017
Komiteen til driftseminar 2017 er: Tove, Nesodden; Honar, VIVA IKS og Ola, Asker.
Driftseminaret arrangerer 1. -2. november 2017 på Holmen Fjordhotell der temaet er teknologi.
Det er ønskelig å presentere leverandørene som holder innlegg med navn i den endelige invitasjonen.
Befaring til svømmehallen på Holmen og grønne tak i Asker.
Foreløpig invitasjon sendes ut før ferien. Pris for deltakerne og utstillerne er samme som tidligere år.

4. Geminidag våren 2017
Utvalget planlegger en Gemini brukerdag for hovedbrukerne med ønske om å få til et fora for
kartfolkene. Geminidagen er satt til onsdag 7.juni i kunnskapssenteret i Asker.

5. Oppfølging av håndtering av stikkledninger og feilkoblinger
I medlemskommunene er det ulik praksis mhp pålegg om utbedring av private stikkledninger ved
arbeid på det kommunale nettet.
Renovering av stikkledninger i Asker kommune;
Uten stikkledninger ingen hovedledninger! Det er like viktig å rehabilitere stikkledningene som
hovedledninger for å redusere tilbakeslagene. Alle stikkledninger er registrert i Gemini VA.
Spillvann; ved rehabilitering av hovedledningen pålegges rehabilitering av stikkledninger eldre enn
1970.
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Vann; det gis pålegg om utbedring av stikkledninger ved påvisning av lekkasjer, og anbefaler
utskiftning av MGA (galvaniserte rør).
Overvann; bør eier pålegges å føre taknedløp ut på bakken? Det blir forsøkt gjennomført på
nyanlegg i dag. Nå er det lite takvann inn på avløpsledningene.
Krav om utbedring av stikk- og fellesledninger for spillvann blir gitt for alle avløpsledninger eldre
enn 1970, eller hvis overvann/drenering er tilkoblet spillvannsledningen. Tilskudd på kr. 250-, pr.
meter. Direkte pålegg blir gitt hvis ikke orienteringen fører frem.
Alle stikkledninger videokjøres for å få et bedre beslutningsgrunnlag samt lokalisering av traseen.
Ved pålegg henvises til vedlagt video. Metode for rehabilitering, forhåndspris fra entreprenør
vedlegges. Totalt gir dette liten ekstrakostnad. Utfordringen er å få til gode rutiner for kontroll av
stikkledninger på nyanlegg. Tiltak på stikkledninger er ikke søknadspliktig. Kommunen får kun
beskjed om tiltak dersom ledningseier søker om tilskudd. Det er ingen kontroll under rehabilitering
av stikkledninger.
Alle ledninger, både hoved- og stikkledninger er tilstandsvurdert. Alle videoene er lagt inn i Gemini
med SID-nr. PVC-rørene må godkjennes hvis vassdraget skal godkjennes. Bruker kvalitetskoder i
ulike farger i kartet i Gemini VA til godkjenning av ledningsnettet. Godt kartgrunnlag er viktig for
prioritering av oppgaver med fokus rette mot tilhørende vassdrag.
Standardbrevet som Asker sender ut er vedlagt referatet.

6. Eventuelt
-

Ingen saker under eventuelt.

Møter i utvalget høsten 2017:




August hos VIVA IKS
Tirsdag 26.september i Frogn kommune
Tirsdag 7.november på Nesodden

Møte begynner med en enkel lunsj kl. 11.30
Fagrådets årsmøte er satt til tirsdag 13. juni.
Svanhild, referent
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