Oslo 21.10.2014
MØTE NR. 5-14, UTVALG FOR VANNMILJØTILTAK
Tid: 7.10.14, kl. 11.30 – 13.30
Sted: Frogn kommune
REFERAT
Tilstede: Reidar Kveine, Bærum; Anne-Marie Holtet, Ski; Frode Hult, Oslo; Ola Valved, Asker;
Wenche Dørum, Nesodden; Eivind Smestad, Frogn; Jan Fredrik Aarseth, Ås; Endre Hoffeker,
Oppegård; og Svanhild Fauskrud, sekretær
Frafall: Jarle Drevdal, Røyken

1. Referat fra utvalgsmøte 21.8.2014
Referatet ble godkjent.

2. Info fra styremøte
-

Det har vært liten respons på notatet «Momenter til omtale av Indre Oslofjord» utarbeidet av
NIVA. Følgende henvendelser er mottatt; En avisartikkel med advarsel om bading etter kraftig
regnskyll samt forespørsel fra Østlandssendingen om elvetilførslenes tilstandsklasser.
Det vil ikke bli satt i gang nye prosjekter i «Strategi 2030» men styret vil følge opp allerede
igangsatte prosjekter, bl.a. fjordmodell, nytt renseanlegg øst, 3GA, etc.
NIVA har kvalitetssikret DHI’s fjordmodell. Det er ønske om at resultatet av kvalitetssikringen
blir presentert på høstmøte.
Referat fra møtene sendes på høring med responstid på en uke før de legges ut på vår
hjemmeside under rapport og referat.
Styret vil foreta en gjennomgang av Fagrådets vedtekter. Er vedtektene fortsatt gyldige eller er
det grunnlag for samarbeid på nye området?

3. Oppfølging av «Indre Oslofjord 2013- rapporten»
Oppfølgingsnotat utarbeidet av Frode ble diskutert.
Vi ble enige om følgende:
1)
Alle kommuner kommenterer på de ulike tiltaksforslagene hva de konkret gjør og har
planer for. Frode starter med Oslo og sender det ut til alle andre kommuner som fyller på tekst
for sin kommune. Slik vil vi få et dokument som sier hvor vi arbeider godt, og vi kan få gode
tips av hverandre på tiltak vi ikke prioriterer i dag.
2) På bakgrunn av kartleggingen i pkt 1), kan vi senere diskutere om det er enkelte temaer som vi
kan lage noe praktisk og konkret ut av; type seminar/kurs (noe ala det vi fikk til på temaet
kildesporing og kildesporingskurset).
3) Vurdere å lage en teoretisk modell over et avløpsnett med alle type komponenter (eks:
ledninger, kummer, overløp, felleskummer, pumpestasjoner m.m., og med fokus på
fremmedvann, kapasitet, utslipp, lekkasjer feilkoblinger m.m.).Hva vil i så fall være de mest
kost-effektive tiltakene for kommunene å prioritere for å løse utfordringene nevnt over? Dette
diskuteres videre. Vil uansett ikke være noe en kommune tar på seg å gjøre, men settes ut til en
annen. Eller er det mest hensiktsmessig at den enkelte kommune selv vurderer å sette ut et
oppdrag om en slik modell basert på den enkelte kommunes ledningsnett og konkrete
problemstillinger (som jo varierer)? Diskuteres videre i neste møte.
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4) Godt samarbeid mellom driftspersonell og planleggerne er viktig for å få et godt resultat.
Hva ønsker vi at utvalgets sluttprodukt skal være?

4. Driftsseminar 2014
Årets driftsseminar går av stabelen 4. og 5.november 2014 på Radisson Blue i Nydalen. Komiteen
består av Ola, Wenche og Anne-Marie med bistand av Jan Fredrik.
Årets møteledere er Ola og Frode.
Det er hittil kommet få påmeldinger. Svanhild purrer opp Fagrådskommunene og renseanleggene.
Programmet:
- Erfaringene fra VAV’s nye drift- og vedlikeholdssystem (DV-system)
- Gemini VA på nettbrett
- Trykkavløp
- Hygiene
- Krefter i en vannkum
- Sikkerhet i pumpestasjoner
- Historisk tilbakeblikk av VA bransjen
- Vandring langs Akerselva

5. Eventuelt
Direktøren i VAV har deltatt på møte om regionalt samarbeid der vann og avløp er ett aktuelt
område for regionalt samarbeid. Sigurd er bedt om å bringe inn vannproblematikk som et mulig
arbeidsområde for Fagrådet.
Eivind Smestad vil representere Frogn i Fagrådets utvalg for vannmiljøtiltak.

Møter i utvalget høsten 2014:
- Mandag 17.november på Nesodden – NB! Endring av møtedag
Høstmøte 9.desember – kommer tilbake til sted.

Svanhild
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