Invitasjon til fagdag
for konsulenter og entreprenører
29. oktober 2015

Vann- og avløpsetaten ønsker et godt samarbeid med bransjen i Bergen da vi mener det legger grunnlag for gode
VA – anlegg og har nytteverdi for begge parter.Vi inviterer derfor til fagdag for konsulenter og entreprenører.
Vi vil informere om utfordringer knyttet til overvann, regelverk, vår praksis og nye elektroniske tjenester.
Det er sendt ut en spørreundersøkelse i forkant, og vi håper flest mulig har anledning til å svare.
Resultatet blir gjennomgått på fagdagen.
I tillegg har vi satt fokus på andre aktuelle problemstillinger som tilbakeslagssikring, olje- og fettavskillere og
trykkprøving av ledninger.

Vi inviterer til fagdag på Svartediket og håper dere har anledning til å stille.
Svartediket vannbehandlingsanlegg, Stemmeveien 41
29. oktober 2015, klokken 09.00 - 13.45
Registrering og kaffe fra klokken 08.30

Påmelding innen 20 oktober 2015 til vårt kundesenter,
på e-post va-kundeservice@bergen.kommune.no eller på telefon 55 56 60 00.
Oppgi hvor mange som kommer fra din bedrift, og om dere ønsker omvisning på anlegget.
Er det noen spørsmål eller innspill i forbindelse med møtet, ta kontakt med
Randi Erdal på telefon 55 56 50 68 eller på e-post randi.erdal@bergen.kommune.no.

Med vennlig hilsen
Vann- og avløpsetaten		

Program:
• 09.00 - 09.05

Velkommen
			
ved fagdirektør Magnar Sekse

•

09.05 - 09.30
			

Overvann, klima og utfordringer fremover
ved Magnar Sekse

• 09.30 -10.00

Søknadskrav og praksis i Bergen vedrørende overvannshåndtering ved
			
ved fagansvarlig Pbl. Myndighet, Solveig Hovland

• 10.00 -10.15
• 10.15 -10.30
• 10.30 -11.15

Spørsmål/diskusjon rundt overvann
Pause

Status vedr. søknadsbehandling, krav til dokumentasjon mm.
			
ved Randi Erdal

• 11.15 -11.45

Informasjon om krav til tilbakeslagssikring
ved Jac Van Geel, avdeling Myndighet			
			

• 11.45 -12.15
• 12.15 -12.45

Lett lunsj

Elektroniske skjema og erfaringer til nå samt presentasjon fra kundeundersøkelse
			
ved avdelingsleder Marked, Sigrid Teige Øye

•

12.45 -13.15 Gjennomgang av forskrift og praksis vedr. olje- og fettutskillere
			
ved Yvonne Hetlevik, avdeling Myndighet

• 13.15 -13.45

Trykkprøving av vannledninger
			
ved Bergen Vann KF

