Oslo 15.10.2015
MØTE NR. 5-15, UTVALG FOR VANNMILJØTILTAK
Tid: 5.10.15, kl. 11.30 – 13.30
Sted: Ski kommune, Teglveien 18A
REFERAT
Tilstede: Reidar Kveine, Bærum; Anne-Marie Holtet, Ski; Wenche Dørum, Nesodden; Endre Hoffeker,
Oppegård; Jan Fredrik Aarseth, Ås; Henrik Linnerud, Frogn; og Jarle Drevdal, VIVA IKS; Kristin
Jenssen Sola, Asker og Svanhild Fauskrud, sekretær
Frafall: Frode Hult, Oslo

1. Referat fra utvalgsmøte 1.9.2015
Referatet ble godkjent.

2. Håndtering av stikkledninger og feilkoblinger
Alle kommunene har besvart spørsmålene om deres håndtering av stikkledninger og feilkoblinger.
Spørsmål 1: Hvordan håndterer din kommune private stikkledninger i forbindelse med kommunale
prosjekter? Skiller dere noe mellom stikkledning for vann og avløp? Har dere ulike rutiner i forhold
til om kommunen gjennomfører et konvensjonelt grøfteanlegg kontra et rehabiliteringsprosjekt?
Mener du at din kommune har funnet frem til en lur tilnærming som gjør at dere oppnår litt ekstra,
eller har du tanker/ideer om hva som kunne gjøres for å oppnå bedre resultater?
Det var et engasjert utvalg som diskuterte ulikheten mhp kommunens håndtering av private
stikkledninger i forbindelse med kommunale prosjekter. Det er pr. dd ulik praksis i kommunene
mhp håndtering av stikkledninger. Spørsmålet er om vi kan få til å enes om en felles VA-norm? Hva
vil det koste den enkelte kommune å overta ansvaret for stikkledningene? I rapporten R207/2014;
Stikkledninger – ansvar og teknisk utforming til Norsk Vann drøftes det hvor langt kommunen skal
gå vedrørende eierskap til stikkledninger. Reidar vil lage utkast til prosjektbeskrivelse om
håndtering av stikkledninger mhp økonomi, ansvar og kvalitet.
Spørsmål 2: Hva gjør din kommune for å sikre seg mot nye feilkoblinger, og hva gjøres i forhold til
å oppdage allerede eksisterende feil? Har dere forslag/ideer til tilnærming for å unngå nye
feilkoblinger? Hvor stort føler dere problemet med nye feilkoblinger er i deres kommune?
Det var også her ulik praksis i fagrådskommunene. I enkelte kommuner brukes det ulike farger på
overvannsrør og spillvannsrør for å hindre feilkoblinger, som både har skjedd og skjer i dagens
anlegg. Ved feilkoblinger sender Ski kommune regning til aktøren.
Kan vi få til en enkel matrise for kildesporingen?

3. Driftsseminar 10.–11. november 2015
Komite for driftsseminaret 2015 er Jarle, Frode og Endre.
Seminaret holdes på Quality Spa & Resort Holmsbu.
Møteleder er Jarle Drevdal, VIVA IKS.
Jarle tar ansvar for å finne foredragsholder fra Godt Vann Drammensregionen samt egnet sted for
faglig befaring i Hurum.
Jarle kjøper gave til foredragsholderne på driftsseminaret. Svanhild sender ham antallet gaver som
skal kjøpes inn.
Svanhild ordner med navnelapper og evalueringsskjema.
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Oslo
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23 44 04 21
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4. Info fra styremøte
-

-

Frode ga en presentasjon av 3GA prosjektet; Et tre-generasjoners perspektiv på utformingen av
den sentrale avløpsinfrastrukturen rundt Indre Oslofjord mot år 2100. Prosjektet er initiert av
VEAS og arbeidsgruppen består av ansatte på VEAS og i VAV. Prosjektet ble forutsatt
gjennomført i tre trinn, rapport fra trinn 1 frem til 2020 er i avslutningsfasen.
Overvåkingen av fjorden gjennomføres på en god måte av Norconsult.
Fagrådet har tatt initiativ til møte om regionalt samarbeid om reservevannforsyningen rundt
Oslofjorden.

5. Eventuelt
Driftsassistansen i Østfold ønsker samarbeid med Fagrådet om erfaringsutveksling mellom
driftsoperatører både på renseanlegg og ledningsnett. De ble invitert til Fagrådets driftsseminar i
november men har ikke mulighet til å delta. De skal selv arrangere VA-dagene på Østlandet i
samarbeid med Rambøll 18. og 19.november der bl.a. Ola skal ha innlegg.

Møter i utvalget høsten 2015:


Tirsdag 24. november i Asker kommune

Alle møtene begynner med lunsj kl. 11.30.
Høstmøte tirsdag 8.desember
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