Seminar om drikkevann, avløp og folkehelse
Thon hotell Alta
22-23 oktober 2019
08.30 – 09.00

Registering med enkel servering

09.00 – 09.15

Åpning av seminaret (Fylkeskommunen)

Dag 1 – Drikkevann
09.15 – 10.15

Drikkevann (Mattilsynet)





10.15 – 11.00

Farevurdering og prøvetaking – henger de sammen?
Vedlikehold og endring av behandlingsanlegg
Årlig rapportering
Mattilsynets rolle i plansaker

Folkehelseinstituttet (Line Angeloff Ødegård)


Ring oss når det «koker» eller kok når det ringer.
Om vannkvalitet, helse og kommunikasjon ved kokeråd

11.00 – 11.30

Pause

11.30 – 12.00

Drikkevann I et helseperspektiv (Fylkeskommunen)




Hvorfor kvaliteten på drikkevann har betydning for folkehelse
Viktigheten av forsyningssikkerhet
Potensiell kilde til sykdomsutbrudd

12.00 – 12.45

Lunsj

12.45 – 13.45

Hvordan jobber kommunene med drikkevann?
Alta kommune

Båtsfjord kommune


Historikk og prioritering

Tana kommune


Erfaringer med samlokalisering av større vannverk

13.45 – 14.00

Pause

14.00 – 14.30

Klimaendringer (Fylkeskommunen)

14.30 – 15.00

 Tilpasninger til et endret klima
 Kommune sin rolle
 Hva betyr klimaendringer for vann- og avløp?
Spørsmål og diskusjon om dagens tema

15.30 -

Befaring av vann- og avløpsanlegg i Alta

19.00

Felles middag på Thon hotell

Dag 2 - Avløp
09.00 – 09.30

Avløp (Fylkesmannen)




09.30-10.00

Fylkesmannens rolle innen avløpsfeltet –
forurensningsmyndighet og veileder
Oppsummering av rensegradsoppnåelse i Troms og Finnmark –
hva kan vi gjøre for å bli bedre?
Kommunenes ansvar på avløpsfeltet
o Kort om Fylkesmannens kommunetilsyn i 2019

Erfaringer fra vann- og avløpssjef (Tromsø kommune)


Kartlegging og håndtering av spredt avløp i Tromsø kommune
(saksbehandlingsrutiner)

10:00 – 10.30

Pause

10:30 – 11:30

Hvordan jobber kommunene med avløp?
Hammerfest kommune



Erfaringer etter oppgradering av renseanlegget i 2014/2015;
samling av flere små renseanlegg
Separering av ledningsnettet

Karasjok kommune – hovedplan for vann og avløp


Hvordan utvikle og gjennomføre planen?

11:30 – 12.00

Spørsmål og diskusjon

12.00 – 12.30

Pause med enkel servering

12.00 – 12.30

Hvorfor og hvordan vi kan skape et nettverk for vann- og avløp
Gruppedialog (fylkeskommunen)



Hvordan dele erfaringer på tvers av sektorer og
kommunegrenser
Forsalg til konkrete oppfølgingstiltak

13.00 – 13.15

Oppsummering og avslutning (Fylkeskommunen)

13:15 – 14.00

Seminaret avsluttes med felles lunsj

