Oslo 23.11.2016
MØTE NR. 6 -16, UTVALG FOR VANNMILJØTILTAK
TID: 22.11.16, KL. 11.00 – 12.40
Sted: VAV, Herslebsgate 5, Oslo kommune
REFERAT
Tilstede: Reidar Kveine, Bærum; Jan Fredrik Aarseth, Ås; Tove Wahl Robertsen, Nesodden; Eirunn
Dvergsnes, Frogn; Magnus Olsen, Oslo; Honar Ahmed Said, VIVA IKS; Endre Hoffeker, Oppegård;
Ola Valved, Asker; Anne-Marie Holtet, Ski og Svanhild Fauskrud, sekretær
Forfall:

1. Referat fra utvalgsmøte 11.10.2016
Referatet ble godkjent med følgende kommentar under pkt. 4; det finnes ingen hjemmel i loven til å
pålegge generell utbedring av stikkledninger til vann på grunn av tilstand eller alder i forbindelse
med oppgradering eller ved tetting av lekkasje på hovedledningen. Lekkasjer på private
stikkledninger kan pålegges utbedringet.

2. Info fra styremøte
-

Ingen spesielle saker til dagens styremøte.

3. Driftsseminar 2016 og 2017
Komite for driftsseminaret 2016 var Jan Fredrik, Reidar og Odd Henning. Endre hjalp til med
kontakt mot leverandører. Takk til komiteen for vel gjennomført seminar med gode tilbakemeldinger
fra deltakerne.
På driftseminaret bør vi fortsette med leverandør-/utstiller presentasjoner, og som bør komme med i
invitasjonen til driftseminaret som sendes ut august/september. Fokus på Gemini må fortsatt med. I
tillegg vil utvalget satse på å arrangere en dags seminar på våren med tema Gemini der
fagrådskommunene deler sine kunnskaper og erfaringer med bruk av Gemini i sin hverdag. Ola tar
initiativ til dagsseminaret.
Komiteen til driftseminar 2017 er: Tove, Nesodden; Honar, VIVA IKS og Ola, Asker.

4. 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. Kan utvalget enes om felles praksis i håndtering av private
stikkledninger i lys av spørreskjemaet om stikkledninger og feilkoblinger i 2015. Eventuelt kan vi
prøve å få spisset spørsmålene slik at det kan inngå i en masteroppgave. Mange av kommunene
bruker VA-jus malene som standard brev ved pålegg til huseiere. Kan vi i utvalget gå gjennom
påleggslovene? Det ble kommentert at fristene for rehabilitering er for lange.
Nye regler for håndtering av overvann er under utarbeidelse.
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Til neste møte 10. januar 2017 presenterer Ås, Bærum og Asker deres praksis angående pålegg om
utbedring av private stikkledninger ved rehabilitering av kommunale ledninger.

5. Eventuelt
Endre er tilbudt stilling i Sarpsborg kommune.

Møter i utvalget våren 2017:




Torsdag 10.januar i Oppegård kommune
Torsdag 16.mars i Ski kommune
Torsdag 4.mai i Asker kommune

Møte begynner med en enkel lunsj kl. 11.30
Fagrådets høstmøte blir tirsdag 6.desember kl. 10 på Bekkelaget renseanlegg.
Svanhild, referent
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