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Fremdriftsplan for å sikre fullgod leveringssikkerhet - Søknad om
utsatt frist
Viser til følgende vedtak:
Ås kommune må utrede, beslutte løsning og legge planer for å sikre en fullgod
reservevannforsyning/alternativ vannforsyning, slik at dere til enhver tid kan levere
tilstrekkelig mengder drikkevann.
Med fullgod menes i denne sammenheng at svikt i dagens hovedvannsforsyning eller i
ethvert annet viktig element i vannforsyningen ikke skal kunne slå ut store deler av
vannforsyning i Ås kommune.
Det må utarbeides en forpliktende framdriftsplan med fastsatte milepæler for å etablere en
løsning som sikrer at regelverkets krav til levering av tilstrekkelige mengder drikkevann til
enhver tid etterleves.

Ås kommune søker med dette om utsatt frist for levering av forpliktende
fremdriftsplan i henhold til deres vedtak til 31.12.2020
Det å sikre fullgod leveringssikkerhet i Ås kan ikke Ås klare alene. Det er derfor
nedsatt en regional prosjektgruppe bestående av deltagere fra hver av Follo
kommunene, med unntak av Enebakk og Nesodden, samt Oslo VAV og MOVAR.
Det er avholdt et møte i prosjektgruppen. Referat fra møtet følger vedlagt. Neste
møte i prosjektgruppa er 9/1-20
Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i Indre Oslofjord har i siste årsmøte
vedtatt at Fagrådet skal engasjere seg sterkere i arbeidet med en regional
vannforsyning. Se vedlagte vedtekter som ble vedtatt på ekstraordinært
medlemsmøte 5/12-19.
På initiativ fra Fagrådet er Sweco engasjert for å utrede en overordnet modell for
reservevann rundt indre Oslofjord. Modellen skal vise det fremtidige behovet samt
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eksisterende og planlagte anlegg (år 2040 og 2060) og utvikle/ vise mulige løsninger
for forsyningen med fokus på reservevann. Se vedlagte prosjektbeskrivelse.
Sweco skal ha modellen klar ved påsketider 2020.
Modellen vil være et viktig grunnlag for å kunne velge tekniske løsninger og med
bakgrunn i dette vurdere fremdrift og få lagt inn nødvendig finansiering i kommunens
budsjetter. Ås kommune har som mål at mye av dette arbeidet skal være
gjennomført i løpet av neste år slik at nødvendige vedtak kan fattes i forbindelse med
kommunens planlagte rullering av hovedplan for vann, avløp og vannmiljø, samt
handlingsplan med budsjett for 2021-24.
Ås kommune har ikke hatt mulighet til å oppfylle Mattilsynets krav på egen hånd. Det
er imidlertid nå lagt til rette for en god fremdrift i arbeidet og en viktig del av
grunnlaget for valg av løsning er under utredning og vil ha høyt fokus i 2020.
Ås kommune kan for øvrig informere om at det planlagte nye høydebassenget for Ås
syd nå er under bygging og følger fremdriftsplanen. Høydebassenget skal
ferdigstilles innen 1/11-20.
Ås kommune ber om forståelse for behovet for å få utsatt frist, samtidig som
kommunen kan bekrefte at kommunen tar behovet for å sikre en fullgod
reservevannforsyning til regionen på stort alvor.
Med hilsen

Nils Erik Pedersen
Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur
Dokumentet er elektronisk godkjent.
Vedlegg:
Referat 061119 - Regional vannforsyning - Reservevannforsyning
Vedtekter revidert høsten 2019
190622 Fagrådet overordnet modell prosjektbeskrivelse
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