Oslo 14.10.20
MØTE NR. 4 -20, UTVALG FOR DRIKKEVANN OG VANNMILJØTILTAK
REFERAT
Til stede: Mads Aulie, Bærum; Magnus Olsen, Oslo; Eivind Dalevold, Asker; Eirunn Dvergsnes, Frogn,
Line Haug, Oslo; Jan Fredrik Aarseth, Ås
TID: 14.10.20, KL. 12.00 – 13.30 STED: TEAMS
1.

REFERAT FRA UTVALGSMØTE 17.06

Referat godkjent.
2.

DV-SYSTEM PROSJEKT

Vi er kommet i gang med prosjektet med hjelp fra innkjøper/ juridisk adv fra
VAV Oslo. Konkurransegrunnlag er sendt til Mads, som skal se på det i løpet
av dagen. Dette er et mindre prosjekt. Utlyses etter planen til neste uke.
3.

REGIONAL VANNFORSYNING

-

-

-

4.

Postadresse:
Postb. 4735, Sofienberg
0506 Oslo

Sweco ferdigstilte rapporten i begynnelsen av oktober. Fagrådets styre ønsker å
følge opp dette med å koordinere videre møtevirksomhet/ fremdrift over nyttår.
Lars Hem fra Oslo VAV jobber med Sweco for videre oppfølgingen av bruk av
modellen.
Ønskelig med en workshop med vann/ renseanleggene? Hva skal formålet i så
fall være?
Avtaler på tvers av kommunene, hva finnes? Også se på pris, hvordan beregner
de ulike kommunene inn pris? Sigurd Grande kan presentere det Oslo har på
avtaler. Vi tar en presentasjon og diskusjon på neste utvalgsmøte. Eksempelvis,
Follo har avtale mellom Vestby-Frogn. Presentere de viktigste avtalene, for å
lage en oversikt. Videre arbeid kan være å samle oversikt over viktigste
avtalene som finnes mellom kommunene. Grunnlag for å utarbeide en mal? De
eksiterende avtalene er meste sannsynlig ikke evigvarende. Har Norsk vann
noen informasjon eller prosjektet på dette? Blir altså et tema for neste gang.
Aksjon: hver samler/ sjekker inn for sin kommune. Kort presentasjon fra
utvalget medlemmer. Vi må se på hva vi ønsker å bruke det til før vi tar dette
videre.
SANDFANG
- Forslag fra Sigurd Grande om å ha sandfang som en sak i utvalget (jf. sak:
https://www.veier24.no/artikler/overvann-fra-veier-er-den-storste-kildentil-miljogifter-i-byvassdrag/467600). Denne saken har vært oppe før, men
noe utydelig ansvar og ulike håndtering. Det antas at overvann fra veier er
den største kilden til miljøgifter i byvassdrag, og at det kan gjøres mer
arbeid i kommunen i den forbindelse. Også en kilde for forurensing til
Oslofjorden. Mikroplast fra vei/ dekk funnet i fjorden, så det er en delvis
usynlig miljøutfordring. Sluk er egentlig veieier sitt ansvar, men uklar

Kontorad resse:
Herslebs gate 5
Oslo

Telefon:
23 4 4 04 21

E-mail:
line.haug@vav.oslo.kommune.no

Bankgiro:
7874.05.01223

Organisasjonsnr.
NO 975 513 386 MVA

-

5.

EVENTUELT / INFO

-

-

-

-

Postadresse:
Postb. 4735, Sofienberg
0506 Oslo

ansvarsfordeling her. Asker kommune har erfaring som kan være
interessant å dele med utvalget. Finnes blant annet en masteroppgave om
problematikken. Innhøste erfaringer for de sandfangene som fyller seg
raske. Dette kan fort bli en salderingspost i kommunene dersom ikke
konsekvenser er kjent.
Aksjon: Eivind sjekker med Asker kommune vedr. saken. Kommer med
forslag til en som kan presentere erfaring/status fra Asker kommune.

Vedr. tidligere spørsmål om eierskap til vannfylleri. I Bærum så er det VA som
eier dem, men de er ikke så mange. Virker dette som dette er vanlig praksis i
øvrige kommuner. Uklart hvem som bestemmer prisnivået på vannuttak. Noen
har vanlig abonnementspris. Oslo har nå besluttet at de skal forvalte
vannfyllerier.
Årsmøtet blir digitalt avholdt fredag 30.10. Teams deltakelse for dem som ikke
er i styret eller innleder. Dokumenter kommer i løpet av uken.
Tenkte igjennom om det er relevante problemstillinger som utvalget bør ta opp (f
eks. vannfylleriet, som diskutert). Det er ikke enkelt å drive vannløp/ avløpsverk
fordi det dukket opp nye problemstillinger. Fint om vi kan bruke dette til et fora
til å snakke om problemstillinger/ utfordringer og dele erfaringer.
Ettertekst fra Magnus Olsen, VAV: «Aktuelle problemstillinger, forslag:
o Finansiering av ny utbygging/sanering/fremføring.
o Overtakelse av eierskap private ledninger.
o Privatisering av offentlige ledninger (f.eks. ved omlegging).
o Kommunalt VA-nett vs. private løsninger ved spredt bebyggelse – hvor
går grensen mellom tettbebygd og spredt bebyggelse?
Neste møte blir 18.11.2020, kl. 10.
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