
 
 

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 Justyna Blikset, BYM 

Eirunn Dvergsnes, Frogn Loiuse Wiman, Nesodden  
Shima Bagherain, Nordre Follo  
Line Kristin Haug, sekretær og referent  
Mads Aulie, Bærum (leder)  
Magnus Olsen, VAV Oslo  
Lillann Skuterud, Ås kommune  
Sigrun Hval Thürmer, Asker  
Marte Kvalø, Statsforvalteren (sak sandfang)  
Lise Økland, Statsforvalteren (sak sandfang)  

 
 

Sak 
nr. 

 Ansvar og 
frist 

1.  Referat fra forrige møte  
Ingen kommentarer. 
 

 

2.  Sandfang 
• Marte Strand Kvalø og Lise Økland Statsforvalteren i Oslo og Viken 

fortalte litt om sitt arbeid rundt sandfang. De har ingen fagpersoner 
på saken per i dag.  

• Mads fortalte at utvalget har nå i et år sett på sandfand. Utvalget 
har prøvd å samle informasjon og treffe ulike aktører. Felles er at 
mange ønsker mer informasjon og dele kunnskap.  

• NOU 2015: 16 Overvann i byer og tettsteder 
• Representantene fra Statsforvalteren fortalte om sandfangenes 

funksjon. Hvordan omtrent halvparten av miljøgiftene kan holdes 
tilbake i sandfangene – om det er god regelmessig tømming  

• Seminar -er det noe statsforvalteren har lyst og mulighet til å være 
med på? Kanskje som en aktivitet knyttet til Helhetlig plan for 
Oslofjorden. Har dere noen innspill eller tanker? Viktig med gode 
metoder for sandfang.  

• Hva gjør vi videre med sandfang-massene?  
• Få frem gode eksempler. Mads spør om ting har gått riktig vei etter 

2016. Er det skjedd noe? De sendte inn et registreringsskjema. De 
har inntrykk om at det har skjedd en del siden da. Det som var mest 
nyttig var bevisstheten rundt sandfang, mtp. funksjon og rense-
rutiner. Skjedd en endring rundt dette i kommunene, men det er 
trolig. Også et kostnadsspørsmål. Simon Haraldsen har gjort mye på 
området, men ikke skejdd så mye etter han gikk av med pensjon.  

• De nevner også Fagtreff i Norsk vannforenings – forurenset veivann 
og 2018 urban avrenning. Her er det eksempler som kan være 
aktuelle, selv om dette er noen år tilbake i tid.  

Line 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2015-16/id2465332/#:%7E:text=Overvann%20i%20byer%20og%20tettsteder%20%E2%80%94%20Som%20problem%20og%20ressurs&text=B%C3%A5de%20klimautviklingen%20og%20samfunnsutviklingen%20med,milj%C3%B8%20vil%20f%C3%B8lge%20samme%20utvikling.


 
 

• Fylkeskommunene – kontaktperson i flere kommuner.  
• Men ingen hos Statsforvalteren som jobber spesifikt med 

fagområdet 
• BYM: kapasitet/ ressursspørsmål.  
• Sigrun: Seminar om hva man gjør og hvorfor. Drift og vedlikehold- 

små tiltak bidrar til å redde Oslofjorden!  
• Driftskostnader kommer – 3 millioner som var full av s – skyver på 

kostnader i etater og i tid. Kanskje politisk  
• Kartlegging av tiltakene i Oslofjord – publikasjon 
• Gjennomføring av helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden: Rapport for 

året 2021-2022 
• Håvard Hornnæs kan være en god innledende foreleser.  

 
 

3.  Utvalget 
• Lillann Skuterud, Fagansvarlig i Ås kommune. Kort 

presentasjonsrunde i utvalget. Magnus slutter i VAV.  
• Diskusjon om arbeidet rundt reservevannforsyning. Sigrun jobber 

med. Prosjektleder jobber for Ås og Frogn for reservevann. 
• Pluggkjøring et også et aktuelt tema.   
• Mulighet for «tema-dager», som er åpne for alle og fremme 

kunnskapsdeling.  
 

 

4.  Neste møte  
• Forslag om at vi møtes over nyttår. Sted: Asker. Vi kommer tilbake til 

tid og sted, men ser tentativt rundt primo januar (torsdag 5.1).  
• Begynne å droodle rundt neste driftsseminar. Tenkt på dato. F.eks. 

etter påsken, uke 16. F.eks. ved Thon hotell. Line sammenfatter 
tidligere innledere og forslag. Bare å komme med forslag! Tenke 
åpning av ordfører etc.  

• Er alle sandfang register? Hvem drifter de (internt eller eksternt) Hva 
er planene for 2023 ref. kutt.  

• Innspill fra Mads:  
Hvor mange Sandfang i kommunen? 
Hvor mange sandfang tømmes hvert år? 
Er alle sandfang registrert i kommunen? 
Hvem drifter sandfangene? 
Hva er planene for 2023? Kutt i midler? 
Utviklingsprosjekter rundt sandfang? 
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