
 
 

13.09.2022 

REFERAT, UTVALG FOR DRIKKEVANN OG VANNMILJØTILTAK NR. 6, 2022 
TID / STED: 13.9.2022, KL. 12:00- 13:00/ TEAMS  

Til stede:  Forfall 
Tone Høysæter, VAV Oslo Lillann Skuterud, Ås kommune 

Eirunn Dvergsnes, Frogn Sigrun Hval Thürmer, Asker 
Shima Bagherain, Nordre Follo Magnus Olsen, VAV Oslo 
Line Kristin Haug, sekretær og referent  

 

Sak 
nr. 

 Ansvar og 
frist 

1.  Referat fra forrige møte  
Ingen kommentarer. 
 

 

2.  Nettverk for vannbehandlingsanleggene 
- Line orienterte om at Nettverk for vannbehandlingsanleggene. De 

skal møtes på Holmen fjordhotell neste uke. De skal også besøke 
Glitre. Fagrådet hjelper til med det organisatoriske. Stor interessen 
fra vannbehandlings-anleggene! 

- Regional vannforsyning. Ås har fått nye prosjektansvarlig, som skal 
jobbe med dette. Lars Hem er av oppfatning av at Ås ta dette 
videre/kalle inn til møte.  

 

Line 

3.  Sandfang 
- Marte Strand Kvalø, seniorrådgiver, Statsforvalteren i Oslo og Viken 

har sagt ja til å dele Statsforvalteren sitt synspunkt, men hadde ikke 
anledning i dag. Vi kommet tilbake med dato.  

- Tirsdag fra kl. 12., tre første tirsdagen i november.  Line hører med 
Statsforvalter.  

- Justyna kan være med på møtet. Hun bør også være med videre i 
planlegging av workshop til neste år.  

Line 

4.  Driftsseminar 2022 
- Son er bestilt, 25.-26.oktober. Invitasjon er sendt ut. Spre ordet! 
- Leverandører har også meldt seg på 
- Hvor kan vi plassere bilen? Dette bør vi avklare på forhånd 
- Quiz: drikke (1 enhet til hver) og noe snack. Line hører med hotellet.  

 
 
 

5.  Eventuelt 
- Spørsmål om Eirunn skal delta i Fagrådets styre mens Mads er i 

permisjon? Eirunn deltar.  
- Vi har fått en ny deltaker fra Ås kommune. Hun kunne dessverre ikke 

delta i dag. Nesodden kommune har vi fortsatt ingen representant 
fra.  

 

6.  Neste møte  
- Møtes i Oslo i midt november, med Statsforvalteren? Line kaller inn  
- Høstmøte blir medio desember.  

 

 

 


