Oslo 8.11.17
MØTE NR. 6 -17, UTVALG FOR VANNMILJØTILTAK
TID: 7.11.17, KL. 11.40 – 13.15
Sted: Nesodden kommune
REFERAT
Tilstede: Jan Fredrik Aarseth, Ås; Tove Wahl Robertsen, Nesodden; Eirunn Dvergsnes, Frogn; Reidar
Kveine, Bærum; Anne-Marie Holtet, Ski; Honar Ahmed Said, VIVA IKS; Shima Bagherian, Oppegård
og Svanhild Fauskrud, sekretær
Forfall: Magnus Olsen, Oslo og Ola Valved, Asker

1. Referat fra utvalgsmøte 27.9.2017
Referatet fra utvalgsmøte 27.9.2017 ble godkjent.

2. Saker til styremøte 9.11.17
-

Diskusjonsutkast til rapport fra teknokratisk mulighetsstudie skal gjennomgås
Modellering av drikkevannsforsyningen i regionen er i oppstartsfasen
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ola Elvestuen, Carl-Erik Grimstad og Abid Q.
Raja om en helhetlig forvaltningsplan for Oslofjorden vedlegges referatet

3. Driftsseminar 1.-2.11.17
Seminaret ble evaluert:
- Positive tilbakemeldinger både muntlig og via evalueringsskjemaet
- For lang tid før lunsj 1.dag
- Mer tid til leverandørutstilling
- Be om evaluering fra leverandørene
- Eventuelt gruppearbeid må organiseres bedre
- Unngå store endringer i programmet dagene før seminaret
- Viktig at alle som er med i komiteen følger opp sine oppgaver og at komiteen har jevnlige møter
for å ha kontroll over status i planleggingen
- Få til mer debatt i salen
- Sjekke ut med foredragsholderne om presentasjonene deres kan legges ut på Fagrådets
hjemmeside
- På møte i januar 2018 avtales ny komite for driftseminar 2018

4. Geminidag 3.10.2017
16 deltakere deltok.
Dagen ble vellykket med mange positive tilbakemeldinger.
Komite på tre personer etableres. Denne gangen hadde Ola og Honar ansvaret for dagen. De ønsker
å avholde tre samlinger pr. år, dvs. være en brukergruppe/pressgruppe mot leverandører. I neste
møte vil de ha fokus på VA-kart.

5. Gjennomgang av «Spørreskjema stikkledninger og feilkoblinger»
Utvalget er enige om å ha fokus på spørsmål en i rapporten; «Hvordan håndterer din kommune
private stikkledninger i forbindelse med kommunale prosjekter? Skiller dere noe mellom
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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?
Hver representant kvalitetssikrer teksten i rapporten for deres kommune og eventuelt kommer med
endringer som sendes Svanhild innen 20.desember 2017.
Det finnes hjemmel i forskrift som krever at stikkledningen skal være i samme stand som
hovedledningen.
Utvalget vurderer å innhente bistand fra konsulent i forhold til å sy sammen innspillene fra den
enkelte kommune.

6. Eventuelt
Ingen saker under eventuelt

Møter i utvalget våren 2018:




Tirsdag 30.januar i Ås kommune
Tirsdag 20.mars i Bærum kommune
Tirsdag 22.mai hos VAV, Oslo kommune

Møte begynner med en enkel lunsj kl. 11.30
Høstmøte er bestemt 12.desember kl. 10 – 14 hos VAV, Herslebsgate 5.
Svanhild, referent
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