Årsberetning 2006

Fagrådet 2006
Bunnefjorden islagt, foto: M. Ellingbø

Fagrådet er et organ for vann- og avløps
teknisk samarbeid for kommunene rundt
indre Oslofjord.
Fagrådet skal arbeide for å tilrettelegge det faglige
samarbeid mellom  medlemskommunene, med
hovedvekt på å:
• koordinere overvåkning av miljøforholdene
i fjorden
• rapportere og redusere forurensningstilførslen
til fjorden
• bygge nettverk for å koordinere og utnytte
ressursene i medlemskommunene
Fagrådet skal videre være et kontaktorgan og forum
for informasjon mellom kommunene, fylkeskommun
en, statlige myndigheter, industri, fiske og landbruk,
samt andre relevante brukerinteresser knyttet til
indre Oslofjord.

Fagrådet skal bidra til:
• Kartlegging av forurensningstilførslene  til 
indre Oslofjord, og overvåking av miljøforholdene
i fjorden.
• Å etablere og gjennomføre prosjekter hvor det er
behov for regionalt samarbeide
• Formidling av felles initiativ overfor overordnede
myndigheter, og felles opptreden i saker hvor
dette anses hensiktsmessig.
• Etablering av gjensidig informasjon om alle
pågående og planlagte tiltak av betydning for
indre Oslofjord.
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• Formidling av erfaringer knyttet til forvaltnings
messige spørsmål samt  fra anlegg, drift og
vedlikehold av VA-tekniske installasjoner.
• Uttalelser om tiltak som berører indre Oslofjord.
Årsmøtet kan bestemme at Fagrådet skal engasjere
seg i andre relevante oppgaver.

Fagrådets sammensetning
Fagrådet er sammensatt av to grupper medlemmer,
de ordinære og de assosierte. To faste representanter
fra hver kommune ved indre Oslofjord utgjør de ordi
nære medlemmene. Som assosierte medlemmer kan
opptas inntil to representanter fra hvert av de inter
kommunale selskapene, fylkeskommunen, fylkes
mennene og evt. fra andre organer. Fagrådet ledes av
et styre som består av leder, nestleder og tre styre
medlemmer, innbefattet lederne for utvalgene.
Fagrådets arbeide styres av et utvalg for miljø
overvåkning og et utvalg for vannmiljøtiltak. Lederne
for utvalgene er medlemmer av styret. Mandatene
for utvalgene godkjennes av Fagrådets årsmøte som
også bestemmer utvalgenes arbeidsoppgaver. Fagråd
ets styre bestemmer utvalgenes størrelse og oppnevn
er øvrige medlemmer.
Det daglige arbeid ivaretas av en sekretær, Mette
Sunde, ansatt i Oslo kommune, vann- og avløpsetat
en (VAV). Fagrådet betaler VAV for denne tjenesten.

Nils A. Saltveit, leder
Fagrådets styre har avholdt sju styremøter og et or
dinært årsmøte, samt et ekstraordinært årsmøte i
november for å justere vedtektene og få valgt en ny
leder av Utvalg for miljøovervåkning.
De viktigste sakene for styret i 2006 har vært:
• Videreføre miljømålprosjektet for Bunnefjorden
• Fortsette overvåkingen av indre Oslofjord
På grunn av strømbruddet 30. september ble Bekke
laget renseanlegg oversvømmet av kloakk som rant
urenset ut i fjorden i seks dager. Til alt hell var det
utenfor badesesongen! Styret vil   følge spent med
på hvilke   virkninger hendelsen har fått for indre
Oslofjord, Bunnefjorden og Bekkelagsbassenget.
Hendelsen reiser følgende spørsmål:
• Bør det gjøres en omfattende risikovurdering av
de større avløpsrenseanleggene for å finne ut om
sikkerheten er god nok?
• Er det tiltak som bør iverksettes for å bedre
sikkerheten slik at tilsvarende hendelser kan
avverges eller virkningen reduseres?

råde er plassert hos Fylkesmannen i Østfold og
hovedtrekkene i arbeidet er klarlagt, men fortsatt
gjenstår detaljering og utvelgelse av hvilke vassdrag
eller sjøområder som bør prioriteres først. Det er også
klart at det er kommunene som må gjøre det meste
av arbeidet for å oppfylle intensjonen i forskriften om
god vannkvalitet i alle vassdrag og sjøområder.
Jeg vil benytte denne anledning til å oppfordre
alle kommunene til å delta aktiv i de ulike aktiviteter
som Fagrådet arrangerer, og de utvalg som Fagrådet
har nedsatt. Jeg tror det er nyttig å bygge nettverk
sammen med de ansatte i nabokommunene. Hvorfor
gjøre alt selv hvis det er mulig med god samvittighet
å benytte naboens gode ideer?
Til slutt vil jeg takke alle styre- og utvalgsmedlemm
ene for arbeidet som er gjort, og samtidig uttrykke håp
om at vi stadig blir bedre til fordel for en renere fjord.

Ser vi litt framover er det klart at både Fagrådet og
kommunene får et omfattende arbeid for å oppfylle
den nye forskriften «Forskrift om rammer for vann
forvaltningen». Det overordnede ansvaret i vårt om
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Utvalg for
miljøovervåkning
Mandat er som følger:

Knut Bjørnskau, leder

Aktiviteter
Mandat og organisering
Utvalgets formål er å overvåke og rapportere tilstand
og utvikling. Herunder rapportere de samlede tilførs
ler av de mest vanlige forurensningsparameterne.
Utvalget har medlemmer fra eierkommunene,
Fylkesmannen og Fylkeskommunen, i tillegg til Bio
logisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Etter ekstra
ordinært årsmøte 28.11.06 fikk utvalget ny leder;
Knut Bjørnskau fra Ski kommune. Tidligere leder var
Ole-Håkon Heier, Frogn kommune.

Prosjektet skal gi en tilstandsrapport for Bunnefjorden,
miljømål skal fastsettes, og basert på alternative til
tak skal det utarbeides et handlingsprogram. Prosjekt
et er delt i 3 faser:
• Fase 1 – brukerinteresser, tilførsler og forslag til
miljømål er gjennomført.
• Fase 2 – biologiske miljømål og miljømål for
miljøgifter er under utarbeidelse og ferdigstilles
i løpet av februar 2007.
• Fase 3 – tiltaksanalysen, miljømål og
handlingsprogrammet gjennomføres slik at
prosjektgruppens og styringsgruppens arbeid skal
være ferdig i midten av september.  I løpet av
høst/vinter 07/08 vil den bli politisk behandlet
i kommunene.

Marin kartlegging av biologisk mangfold

Utvalget har hatt sju utvalgsmøter. I oktober besøkte
utvalget Flødevigen Havforskningsstasjon i Arendal
og fikk en god orientering om arbeidet ved stasjonen.
Samarbeidet i gruppa har fungert meget bra.

Prosjektet følger i hovedsak planen som ble angitt i
«Forprosjekt 2005 – Kartlegging av marint biologisk
mangfold i indre Oslofjord», NIVA rapport (5097-2005).
Prosjektet er imidlertid forsinket og vil bli videreført i
2007 med en tidsramme fram til 1. august. Prosjektet
skal ende opp med kart som viser bunninformasjon
og biologisk informasjon og en database med egenska
per. Prosjektet er et samarbeid mellom Fylkesmannen
og Fagrådet.

Overvåkning av Indre Oslofjord

Kartlegging av miljøgifter

Utvalgets hovedoppgave er løpende overvåkning av
Indre Oslofjord i samsvar med Fagrådets mandat.
Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har etter en
anbudsrunde i 2005 ansvar for å gjennomføre over
våkningsprogrammet i perioden 2006 – 2010. NIVA
har også hatt overvåkningen tidligere.   

Dette prosjektet ble initiert av Fylkesmannen i 2004 
etter oppdrag fra SFT, og med Fagrådet som deltaker.
Prosjektet hadde som mål å få kartlagt årlig tilførsler
av de viktigste miljøgiftene fra elver og overvann til
Bekkelagsbassenget/indre havn. Rapporten konklu
derte med tilførsler slik at Fylkesmannen fikk midler
fra SFT til videre kildesporing. Akerselva og Alna har
i dette arbeidet utpekt seg som særskilte områder.   

Møteaktivitet

Prosjekt Miljømål for Bunnefjorden
Prosjektet ble initiert av Akershus Fylkeskommune
i 2004, og er tenkt å være første fase i å etablere
miljømål for hele Indre Oslofjord. Oppstart av pro
sjektet var i oktober 2005. Prosjektet er organisert
med en politisk styringsgruppe bestående av politik
ere fra de berørte kommunene, og en prosjektgruppe
med representanter fra forvaltningen i de berørte
kommunene, Fagrådet, Fylkesmannen, Fylkeskomm
unen, Nordre Follo renseanlegg og Oslo kommune.
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Utfordringer i 2007
Overvåkningsprogrammet vil også i 2007 ha hoved
fokus, men i tillegg vil utvalget være med på flere
viktige prosjekter/oppgaver:
• Miljømål for Bunnefjorden. Resultatene av prosess
en med å finne mål for Bunnefjorden vil være
avgjørende for det videre arbeidet knyttet til å
finne mål for de resterende delene av Indre

Oslofjord. Det blir spennende å følge det avslutt
ende arbeidet i prosjektet og hvordan tiltaks
analysen, miljømål, handlingsprogrammet blir
mottatt i kommunene.
• Marin kartlegging av biologisk mangfold. Bruken av
og økt utbygging fører til stadig økende arealpress
i fjordområdene og da særlig de strandnære
områdene. Prosjektet skal resultere i forvaltnings
redskap i form av kart med bunninfo, biologisk
info og database med egenskaper. Utfordring
vil da være at dette brukes som et viktig element
i forvaltningen.
• Miljøgifter. Fagrådet legger opp til temamøte
høsten 2007 for å fokusere på miljøgifter i forhold
til tilførselsberegninger og utfordringer i forhold til
vanndirektivet.  
• Vannrammedirektivet. Ny forskrift om vannforvalt
ning trådte i kraft 1.1.2007 for å implementere
EU’rammedirektiv for vann i norsk rett. Glomma/
Indre Oslofjord har blitt ny vannregion etter den
nye forskriften. Helhetlig vannforvaltning erstatter
den til dels fragmenterte rollefordelingen vi har
hatt til nå. Et viktig element er at hele vassdrag

nå skal behandles som en enhet, uavhengig av
kommune- og fylkesgrense. Året  2007 blir derfor
spennende og utfordrene ved tilrettelegging av
denne forvaltningen ved vannregionutvalg,
referansegruppe og oppstart av arbeidet med
forvaltningsplan.  Fagrådet vil være aktiv i forhold
til dette arbeidet.
En forvaltningsplan med tiltaksprogram som
dekker alle vannforekomstene innen vannregionen
skal foreligge innen 2015. Enkelte, utvalgte
vannområder vil få et strammere tidsløp (første
planperiode). Disse områdene vil vannregionmyn
digheten i samarbeide med vannregionutvalget
peke ut. Forvaltningsplanene for disse vannområd
ene skal foreligge allerede i utgangen av 2009.
Det vil derfor være viktig å få med prosjekt
Miljømål for Bunnefjorden i første planperiode.
Dette vil være avgjørende for det videre arbeidet
knyttet til å finne mål for de resterende delene av
Indre Oslofjord i henhold til vanndirektivet.  
• Oppfølging av slamdeponeringen på dypt vann.
Forurensede sedimenter i Oslo Havn har skapt
debatt.  På side 5 har vi satt inn et innspill fra
Jens Skei, NIVA, som utfordrer til videre diskusjon.

Debattinlegg v/ Jens Skei, NIVA:

Forurensede sedimenter i Oslo havn til bry
– kappestriden om hvem som har rett
Historikken og innvendingene
Det skulle gå 15 år fra at debatten om forurensede
havnesedimenter og tiltak i Oslo havn startet til at en
delig beslutning om mudring på grunt vann og depo
nering av slam på dypt vann ble tatt. Nedføring av
muddermasser i dypvannsdeponiet har nå pågått snart
ett år og i henhold til antall lekterlaster er det nedført
nesten 140.000 m³ i deponiet. Dette har skjedd til
forargelse for de som har vært motstandere av dyp
vannsdeponiet og til glede for de som har hatt ansvaret
for gjennomføringen av en helhetlig tiltaksplan. Dyp
vannsdeponiet ble konsekvensutredet i 2001, og selv
om det var en del kritiske røster på det tidspunktet,
har motstanden i deler av lokalbefolkningen, politiske
partier og noen miljøorganisasjoner vært særdeles stor
etter at dypvannsdeponiet kom i drift for et år siden.
Påstander som har vært framsatt er:
• at dypvannsdeponiet vil påvirke badevannskvaliteten
i nærområdet og påføre befolkningen helseskader
• at slammet spres til store deler av indre Oslofjord
og at dette ikke fanges opp av det pågående
overvåkningsprogrammet

• at det er misforhold mellom mengde slam
deponert og det som det kan gjøres rede for
i deponiet (mao. slam som nedføres havner ikke
i deponiet, men spres)
• at dypvannet over deponiet inneholder oksygen og
fisk etter en stor vannutskiftning i 2006 og at
forutsetningene som ble lagt til grunn i KUen ikke
lenger er tilstede
• at informasjon og data holdes tilbake for å forlede
befolkningen til å tro at dypvannsdeponeringen
ikke skaper miljøproblemer.
Disse påstandene kan kommenteres på følgende måte:
• Ettersom deponeringen skjer på 60 – 70 m dyp, og
så lenge at det ikke skjer noen tilgrising i
overflatevannet på deponistedet under nedføring,
er det usannsynlig at badevannskvaliteten kan
påvirkes. Siktdypsobservasjoner fra Bekkelags
bassenget og Paddehavet sommeren 2006 viser
ikke på noen tilgrisning i overflatelaget.
• Så lenge slammet tilføres salt i slike mengder at
egenvekten på slamskyen blir høyere enn
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egenvekten av bunnvannet over deponiet vil ikke
spredning av slam over tersklene skje.
Overvåkningsresultatene indikerer heller ikke at det
skjer noe tap over tersklene.
• Et spørsmål som er blitt stilt i den senere tid er at
det ikke er dokumentert at det er samsvar mellom
mengde masse som er transportert med lekter og
det som kan gjenfinnes i deponiet. Slike beregnin
ger kan være vanskelig å gjøre nøyaktig.  Meste
parten av det som nedføres bunnfelles i nærområd
et til nedføringsrøret, mens en viss mengde slam
vil transporteres horisontalt og avsette seg i tynne
lag innenfor det store området på 350.000 m²
som er definert som deponeringsområde.
• Dypvannsutskiftningen vinteren 2006 førte til økt
oksygennivå i dypvannet over deponiet og fisk er
derfor observert nært bunnen, bl.a. store mengder
brisling. Det bør påpekes at det samme miljøhold
ige slammet i årevis har befunnet seg på grunt,
oksygenholdig vann i havna og at det derfor er
vanskelig å se at dette skal ha store miljøkonse
kvenser i en anleggsperiode på noen få år.
Deponiet skal som kjent tildekkes når deponer
ingen er avsluttet.
• Det er viktig at alle data og informasjon er
tilgjengelig og at alle prosesser er transparente for
å skape tillit. Mangel på opplevelse av åpenhet vil
være grobunn for mistro.

Har fokuset vært riktig?
Temperaturen i diskusjonen har vært høy og ordbruk
en iblant usedvanlig sterk. Engasjement i miljøsaker
er en god ting, men saklighetsnivået i forbindelse

Mudring: i indre Oslo havn i februar 2007.
Foto: Jan Magnusson
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med diskusjonen om tiltak i Oslo havn har tidvis vært
lavt.  Det viktige er å ha fokuset på realitetene i for
hold til skalering av miljøulemper og det overordne
de, langsiktige miljømålet med oppryddingen. Det
har hele tiden vært erkjent at det er umulig å gjenn
omføre et så stort miljøtiltak uten at det vil oppstå
ulemper for miljøet i anleggsperioden. Dette er spesi
elt tilfelle i mudringsområdet hvor dårlig vannkvalitet
vil være et vedvarende problem så lenge mudringen
pågår. Likeså vil det være vedvarende dårlig vannkva
litet i bunnvannet på dypvannsdeponiet så lenge
nedføring av masser pågår. Det som overvåkingen
skal påse er at det ikke skjer spredning av forurenset
slam over tersklene til dypvannsdeponiet og ut i an
dre deler av fjorden. Det nasjonale sedimentrådet
påpekte i sin oppsummeringsrapport at overvåknings
programmer knyttet til store tiltaksprosjekter burde
være en del av konsekvensutredningen slik at syns
punkter på hva som er tilstrekkelig overvåking kan
belyses tidlig i prosessen.
Det som for lengst er glemt er at i de siste 50 år
har det samme forurensete bunnslammet i Oslo havn
blitt virvlet opp daglig langs kaiene i det oksygenrike
overflatevannet hvor miljøgiftene har vært tilgjengelig
for bunndyr og fisk. I det siste året har fokuset vært
på hvilke skadevirkninger et dypvannsdeponi kan
medføre og midt i kampen om å få stoppet dypvanns
deponiet er miljørisikoen knyttet til mudringen glemt.
Det er sannsynligvis her de største utfordringene er.  
Miljørisiko knyttet til mudring er imidlertid uavhengig
av dypvannsdeponiet, da mudring måtte gjennom
føres også om massen ble fraktet til landdeponi.

Hva nå?
Tiltaket i Oslo havn har utviklet seg til en kamp om
hvem som har rett og hvem som tar feil – en kappe
strid hvor følelser og synsing kan bli viktigere enn
faglige fakta og dokumentasjon. I stedet burde målet
være å lære mest mulig om positive og negative eff
ekter av sedimenttiltak som kan brukes i forbindelse
med de utfordringer vi har på landsbasis når fylkes
vise tiltaksplaner skal gjennomføres.  Sedimenttiltak
er på nasjonal basis anslått å koste flere milliarder,
men det er oppsiktvekkende hvor lite forskning som
ligger i bunnen. Dette gjelder spesielt effekten av
ulike tiltak og kobling mellom forurensede sedimen
ter og kostholdsråd i fjorder.   Kunnskapsmangel er
derfor ett av de største problemene når beslutnings
grunnlaget for tiltaket skal være kunnskapsbasert.
Likeså kan det vise seg å bli en stor utfordring å do
kumentere miljøgevinsten av sedimenttiltak ettersom
det er mange faktorer som påvirker miljømålene.
Sett i lyset av dette burde alle krefter dra i samme
retning og fokusere på en grundig dokumentasjon av
fordeler og ulemper med dette tiltaket, samt legge
grunnlaget for dokumentasjon av miljøgevinsten og
en renere Oslofjord.

Nordstrand bad. Foto J. Kjoss

Overvåkning
av Fjorden 2006
Overvåkingen av indre Oslofjord ble som vanlig gjenn
omført av Norsk Institutt for vannforskning i samar
beid med Biologisk Institutt ved Universitetet i Oslo.
Siden 1997 / 98 deltar også Havforskningsinstituttet.
Fjordens dypvannsfornyelse, oksygenforhold (ok
sygenforbruk) og næringssaltinnhold følges ved
6 tokter per år. Overflatevannets kvalitet sommerstid
blir målt ved ukentlige observasjoner av siktdyp,
planteplankton og næringssalter. Planteplankton og
næringssalter i fjordens overflatevann blir også ob
servert med automatisk prøvetaking ombord på Color
Festival når den passerer Vestfjorden. Hver høst
gjennomføres sledetrekk på bunnen i de ulike delene
av fjorden for å kartlegge forekomsten av bl.a. reker
i fjorden samtidig som det blir tatt strandnottrekk for
å se på forekomsten av fisk og andre organismer
i strandsonen. Figur 1 viser stasjonsnettet for de
ulike observasjonene.
I tillegg til de mer rutinemessige delene av prog
rammet gjennomføres også spesielle undersøkelser
etter behov. I 2006 fortsatte kartleggingen av biolo
gisk mangfold i Bunnefjorden som et ledd i å ut
arbeide biogeografisk kart over hele Bunnefjorden.

Fagrådet bidrar dessuten med midler til et forsk
ningsprosjekt som skal gi svar på hvor stor betydning
PCB-forurenset bunn har på torsk.

Figur 1: Stasjoner for
undersøkelser i indre
Oslofjord i 2006.
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Vestfjorden (Dk1), 0–8 meters dyp, desember–februar.
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Figur 2: Menneskeskapte
tilførsler til indre Oslofjord
1990 – 2005, sammenlignet med tilførslene i 1985.
Reduksjonen i tilførsler til
fjorden relativt 1985 har
vært ca. 65 %.
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Temperaturen i indre Oslofjords dypvann har økt
(figur 4). Gjennomsnittlig temperatur i de observasjo
ner vi har fra 1933 – 1987 er ca. 6.5 °C, men den er
ca. 7.3 °C i 1988 – 2006, dvs nesten 1 grads økning.
Ettersom dypvannet i stor grad fornyes vinterstid med
vann fra ytre Oslofjord/ Skagerrak, avspeiler dette en
temperaturøkning også i disse vannmassene. Vi vet
ikke om denne temperaturøkningen har noen betyd
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avspeiler
i et større mønster for Skagerrak/ Nordsjøen, hvor
varmt vann pumpes inn i Nordsjøen fra Atlanteren.
De milde vintrene kommer når lavtrykkene vandrer
inn over Sør-Skandinavia og gir overveiende sørlige
vinder over Oslofjordområdet. Motsatt vil de kalde
vintrene domineres av nordlige vinder. Nordlige vind
er over Oslofjordområdet og indre Skagerrak av en
viss varighet er en vesentlig drivkraft bak dypvanns
fornyelsene i indre Oslofjord. Vinterstid har det vært
en økning av varighet og frekvens av sørlige vinder,
spesielt fra 1988, og avtakende varighet og frekvens
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av nordlige vinder, noe som vil svekke dypvannsforny
elsen i fjorden. Imidlertid er det også andre faktorer
som påvirker dypvannsfornyelsen, og det gjør at vi
enkelte år kan få avvik fra dette mønsteret.
Oksygenforholdene i fjordens dypvann er avhengig
av den lokale forurensningsbelastningen samt meng
den tilført oksygen ved dypvannsfornyelsene. Meng
den tilført oksygen fra ytre Oslofjord/Skagerrak er av
hengig av hvor mye vann som tilføres indre fjord og
hvor mye oksygen dette vannet inneholder. Observa
sjonene viser at oksygenkonsentrasjonen i de vann
masser som kan strømme inn i indre Oslofjord har
avtatt. Selv om det er store variasjoner fra år til år
både i vannutskiftning og i oksygenkonsentrasjon, er
det en risiko for at dypvannsfornyelsen mht. oksygen
tilførsel i gjennomsnitt vil avta som følge av klima
endringene. Igjen er det ikke sikkert at begge faktorer,
dvs. dårlig vannutskiftning og lavere oksygenkonsen
trasjoner på det innstrømmende vannet, sammenfall
er hvert år, men utviklingen er i hvert fall ikke positiv
for fjorden. Til nå har de lokale rensetiltakene hatt en
positiv effekt på store deler av fjorden, men mye tyder
på at forholdene ville vært ennå bedre dersom det
ikke hadde vært så milde vintre siden 1988.
Imidlertid var vinteren 2006 et unntak, med en
historisk meget god dypvannsfornyelse i fjorden.
Ettersom det var en bra dypvannsfornyelse også
i 2005, er oksygenforholdene i fjorden i desember
2006 bedre enn på lenge (figur 5). Belastningen av
oksygenforbrukende stoffer er i de senere årene be
regnet til å være omtrent som på 1950-tallet. Nå
synes også oksygenkonsentrasjonen å ligge på sam
me nivå som på 1950-tallet (figur 6), men dette
skyldes nok i stor grad de siste par års gode dyp
vannsfornyelse. Det må gå litt lengre tid før en kan
glede seg over at fjorden har stabilisert seg på dette
nivået. Trusselen fra en uønsket klimaforandring ligg
er også og lurer i bakgrunnen.
Vannkvaliteten i fjordens overflatelag har blitt mye
bedre, men sommeren 2006 var ikke spesielt god.
Det ble en fin sommer 2006 for de som liker sol
og varme, spesielt var juli og august måned betydelig
varmere enn normalt (figur 7).  Det var også lite ned
bør i juli, men i august var det mer nedbør enn nor
malt. Overflatevannet var mer grumset sommeren
2006 sammenlignet med 2005, og gjennomsnittlig
siktdyp var nesten 2 meter dårligere (figur 8). Imid
6000
lertid var siktdypet fortsatt klart bedre sammenlignet
med tidligere perioder og nær gjennomsnittet for per
5000
ioden 1991 – 2001 (figur 9).
Anleggsarbeidene i Bjørvika (E18-tunnelen) preget
4000
siktdypet i dette området som var det dårligste i fjor
den i 2006. Derimot var siktdypet i Bekkelagsbass
3000
enget noe bedre enn gjennomsnitt for 1991 – 2001,
noe som viser at deponeringen av muddermasser i
2000
området ikke har hatt lokal påvirkning av overflatevann
et. Det gjennomgående dårligere siktdypet i fjorden i
1000
2006 sammenlignet med 2005 beror nok for en del
på0noe høyere planteplanktonmengder i overflatevann
et i 2006 (figur 10).

0

Oksygen (m/l)

25

Med nesten 760 000 personer i Fagrådets kommun
er som avløpsmessig sogner til indre Oslofjord utgjør
kommunalt avløp ca. 70% av dagens menneskeskap
te belastning (etter rensing) av fosfor og nitrogen på
fjorden. Overvåkingen av indre Oslofjord har hittil
hatt som hovedformål å følge med på virkningen av
det overgjødslingsproblemet tilførslene av fosfor og
nitrogen medfører. Imidlertid avslørte overvåkings
programmet på 1970-tallet at fjorden også hadde
et miljøgiftsproblem. Fagrådets overvåkingsprogram
i dag tar også for seg dette problemfeltet (som også
overvåkes av NIVA for Statens forurensningstilsyn),
men det er fortsatt overgjødslingsproblemet som do
minerer programmet.
Klimatiske variasjoner har alltid hatt betydning for
overgjødslingsproblemet; slike variasjoner kan både
forsterke og svekke eutrofisituasjonen. Den tydelige
endringen i klimaet etter 1987, som er en del av den
globale oppvarmingen, har ført til at klimaendringen
og de mulige konsekvensene spesielt for eutrofisitua
sjonen bør vies mer oppmersomhet i overvåknings
programmet.
Virkningen av overgjødslingen i fjorden har avtatt
betydelig gjennom årene, selv om ikke alt er tilfreds
stillende ennå. Forurensningstilførslene har avtatt i
takt med utbyggingen av renseanlegg og andre rense

tekniske tiltak. En milepæl var 1982/ 83  da VEAS
ble satt i drift (kjemisk rensing). Sammenlignet med
tilførslene i 1985 har de menneskeskapte tilførslene
av fosfor og nitrogen til fjorden avtatt med ca 65 %
(figur 2). Figur 3  viser at overflatekonsentrasjonen
om vinteren av fosfor og ammonium har avtatt siden
1970-tallet, mens det ikke finnes noen klar trend i
totalnitrogen-konsentrasjonen. Imidlertid er total
nitrogenkonsentrasjonene i 2002 – 2006 jevnt over
lavere enn tidligere, noe som kan være et tegn på at
nitrogenrensingen nå også gir utslag i overflatelaget.
Naturlige variasjoner kompliserer tolkingen av obser
vasjonene slik
at det må 1961–90
gå flere år før en med sikker
Middelverdi
het kan si at2006
rensetiltakene har hatt ønsket effekt
mht. nitrogen.
Reduksjonen av tilførslene har hatt stor positiv
innvirkning på fjordens grunntvannsområder, også
i de tidligere meget forurensede områdene som for
eksempel Bærumsbassenget og Frognerkilen.
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Miljøet i fjorden har blitt bedre.
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Figur 8: Gjennomsnittlig siktdyp (meter) sommeren

Figur 9: Gjennomsnittlig siktdyp (meter) i fjorden sommers-

(ukentlige observasjoner i juni-august) 2005 og 2006.
Siktdypet, som måles ved at en 25 cm hvit skive senkes
i vannet til den ikke lenger er synlig, var betydelig
dårligere sommeren 2006 enn i 2005. Dette gjelder hele
indre Oslofjord.

tid (juni – august) i 1973 – 82, 1983 – 90. 1991 – 2001 og
i 2006. Siktdypets utvikling viser miljøforbedringene
i fjordens overflatevann og at rensetiltakene har hatt en
betydelig effekt på fjorden. Sommeren 2006 var ikke
spesielt bra, men allikevel omtrent som gjennomsnittet for
1990 – 2001. Bedre siktdyp i fjorden skyldes at mindre
utslipp av næringssalter gir en mindre mengde
planteplankton.
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dring av miljøet i gruntvannssamfunnene i fjorden,
sammenlignet med forholdene på 1970-tallet. Det er
ikke foretatt noen nye undersøkelser av disse siden
begynnelsen av 1990-tallet, men overflateobserva
sjonen tilsier at også gruntvannssamfunnene bør ha
forbedret seg siden da.  Gode miljøforhold for disse
områdene er avgjørende for dyrelivet i fjorden.
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Figur 6: Observasjoner av oksygen i Vestfjordens dypvann (ikke

Figur 7: Døgntemperaturen i Oslo (Blindern) i 2006

alle år) fra 1933 – 2006 i oktober måned. I den dårligste
perioden på 1970-tallet var forurensningstilførslene på det
største. I 1982/ 83 ble det nye renseanlegget (VEAS) tatt i bruk
og siden 2001 er det kjemisk rensing og nitrogenfjerning på de
tre store renseanleggene. Oksygenkonsentrasjonen i fjorden har
også økt, og ligger i dag omtrent på samme nivå som i
1950-årene. Den organiske belastningen på dypvannet er
beregnet å være omtrent den samme som da, men oksygen
konsentrasjonen i de to siste år er nok mer et resultat av god
dypvannsfornyelse. Fisk og for eksempel reker trenger gode
oksygenforhold for å trives. For eksempel vil reker trenge
konsentrasjoner over ca. 1 ml/l, mens andre organismer kan ha
høyere krav.

sammenlignet med normalen 1961–90 (Data fra
Meteorologisk institutt). Fra juli måned og ut året har det i
stor sett vært varmere enn normalt i Osloområdet.
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Ekspiriment for å undersøke betydningen av

Sedimentbundet PCB for
PCB-konsentrasjonene i torsk
Tekst: Anders Ruus
Konsentrasjonene av miljøgiften PCB i fiskelever
(bl.a. torsk) er så stor i indre Oslofjord at Mattilsynet
advarer mot konsum av lever av fisk fanget i indre
Oslofjord. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til
hvordan og hvorfra torsken hovedsaklig får i seg miljø
giften. Sammen med NIVA finansierer Fagrådet et

forskningsprosjekt som har til hensikt å undersøke
hvor stor betydning sedimenter og sedimentlevende
organismer har for PCB-konsentrasjonene i torsk.
Dette undersøkes ved å eksponere fisk for oppvirvlet
forurenset sediment fra Oslofjorden, samt ved å
mate torsken med bunnlevende organismer (børste
mark), som er eksponert for henholdsvis rene og
forurensede sedimenter.

Utvalg
for vannmiljøtiltak
ser og kompetanse. Fagrådet har derfor i 2006 ut
redet muligheten for at flere kommuner går sammen
om å dele på en slik ressurs. Så langt har vi ikke
lykkes med dette arbeidet, men arbeidet vil bli
videreført i 2007.

Knut Bjarne Sætre, leder
Aktiviteter
Utvalg for vannmiljøtiltak er sammensatt med en re
presentant fra hver av våre 11 medlemskommuner.
Gruppen har i 2006 hatt seks møter.  

Stoff for stoff – kilde for kilde

Torsken: har fått enerom i akvariene og fôres individuelt
med forurenset og ren børstemark
Foto: Anders Ruus

Ekspirimentene:utføres på NIVAs forskningsstasjon
Solbergstrand (Drøbaksundet). Til venstre er beholdere med
sediment og flerbørstemark og til høyere akvarier med fisk.
Foto: Anders Ruus

«Stoff for stoff – kilde for kilde» – prosjektet setter
fokus på tilførselen av miljøgifter til kommunalt av
løpsnett. Begrensninger i tilførsler av miljøgifter til
avløpsnettet kan ikke løses av kommunene alene.
Det legges derfor vekt på samarbeid og en samlet
innsats fra kommuner, statlige myndigheter og
industri/næringsliv.
Fagrådet samarbeider nært med NORVAR for å få
til slagkraftige delkampanjer. Tidligere er kampanjen
«Kast ikke avfall i avløpet» og en kampanje rettet
mot amalgamutslipp gjennomført.

Utslipp fra bensinstasjoner, bilvaskehaller
og bilverksteder

Flerbørstemark: som er en av de
viktigere matrettene til torsken i
Oslofjorden) lever i sediment fra
Oslofjorden. Her kommer de til
overflaten for å få mat. 

Foto: Anders Ruus

Innsamlingen av sedimenter:
Forsker til venstre og ivrig student
(UiO) til høyere.
Foto: Anders Ruus
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Kampanjen er etablert som et samarbeid mellom
NORVAR og Fagrådet. Kampanjen styres av en egen
styringsgruppe og NORVAR har prosjektledelsen.
Kampanjen har som hovedmål å framskaffe en over
sikt over utslippene fra bensinstasjoner, bilvaskehall
er og bilverksteder, samt medvirke til at det ikke
slippes ut stoffer som er uønsket i et kommunalt av
løpssystem. En bred orientering om prosjektet ble
gitt i årsberetningen for 2004.
Fagrådet har i 2006 først og fremst arbeidet med
to tiltak; etablering av en godkjenningsordning for
bilvaskekjemikalier og felles ressurs for tilsyn.
Målsettingen med en godkjenningsordning for bil
vaskekjemikalier skulle være at man innen fagråds
kommunene skulle stille like krav til denne type kjemi
kalier, og at godkjenningsordningen skulle sikre en
redusert miljøbelastning. Arbeidet ble imidlertid av
sluttet da det viste seg at forurensningsforskriften ikke
ga kommunene hjemmel til å innføre en slik ordning.
For fagrådskommunene har prosjektet vist at det
er viktig å bruke ressurser på tilsyn. Samtidig erkjen
ner man at de fleste kommuner ikke har nok ressur

Nye kampanjeområder
I samarbeid med NORVAR er det besluttet at kam
panjen «Stoff for stoff – kilde for kilde» skal videre
føres med fokus på sigevann fra avfallsfyllinger.
Foreløpig er det vedtatt utarbeidet et forprosjekt
hvor også Norsk avfall deltar. På grunnlag av for
prosjektet (som vil foreligge våren 2007), vil videre
aktivitet avklares.

Toalettavløp fra båter i indre Oslofjord
Fagrådet har tidligere arbeidet for å få til en like
lydende forskrift som forbyr utslipp av toalettavløp
fra båter. Dette arbeidet strandet fordi flere komm
uner ikke ønsket å innføre en slik forskrift.
Fagrådet har tatt opp denne saken på nytt i 2004,
og i 2005 forelå rapporten «Toalettavløp fra charter
båter og fritidsbåter i indre Oslofjord» (Fagrådsrapp
ort nr. 96). Fagrådet har fulgt opp denne saken
i 2006 med følgende tiltak:
•  Det er utarbeidet en informasjonsbrosjyre hvor
det oppfordres til å benytte mottaksanlegg
og hvor tømmesteder og bruk blir presentert. Bro
sjyren er distribuert til båtforeninger og marinaer
i fagrådskommunene.
•  Det er utarbeidet et informasjonsbrev til produ
senter og importører hvor det oppfordres til install
ering av tømmeanordning som standardutstyr
i alle båter med septiktank.
•  Koordinater som angir hvor mottaksanlegg er lo
kalisert, er meldt inn til sjøkartverket slik at disse
vil komme med på nye sjøkart.

Nettverksbygging og kompetanse
I løpet av 2006 er det gjennomført to arrangementer
med nettverksbygging og kompetanseheving som tema.
I mars ble det avholdt et dagseminar hvor temaet
var oppfølging av fagrådets rapport nr. 98 «Kartlegg
ing av tilstand og oppfølging av utslipp av tarmbakt
erier og avløpssøppel til indre Oslofjord». Hoved
tyngden av seminaret var viet gruppediskusjoner i
tilknytning til temaet. Åtte av fagrådskommunene
var representert med i alt 19 deltagere.
I begynnelsen av november ble det årlige 1½ dag
ers seminaret for driftspersonell arrangert – denne
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gangen på Leangkollen hotell i Asker. Programmet i
år var variert sammensatt med følgende hovedover
skrifter: anleggskontroll, HMS og verneutstyr, desinfi
sering av vannledninger, reduksjonsventiler, samt
beredskap og servicenivå i vannforsyningen. Det ble
også gjennomført en befaring til reservevannsprosjek
tet som Asker kommune og Glittrevannverket har ut
ført sammen.   Deltagelsen i år var bedre enn noen
gang med i alt 56 deltagere. Tilbakemeldingene fra
disse seminarene er meget positive.

Regnskap
Sommerdag: på båthavna. Foto O.H. Heier

Fagrådets
organisering 2006
Fagrådets medlemmer
Hurum, Røyken, Asker, Bærum, Oslo, Oppegård,
Ski, Ås, Nesodden, Frogn og Vestby kommuner.

Fagrådets assosierte medlemmer
Akershus fylkeskommune, Buskerud fylkeskommu
ne, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Fylkesman
nen i Buskerud, Nordre Follo renseanlegg, Søndre
Follo renseanlegg, Vestfjorden Avløpsselskap
(VEAS), Indre Oslofjord Fiskerlag, Oslofjordens
Friluftsråd, Oslo Havn KF.

Fagrådets styre frem
til Årsmøtet 30. mai 2006
Valgt leder: Avdelingsdirektør Lars Hagen, VAV
(Nestleder Ragnar Sand Fuglum ledet Fagrådet
i Lars Hagens fravær)
Medlemmer: Kommuneingeniør Ragnar Sand
Fuglum, Asker; Avdelingsleder Einar Olav Jystad,
Oppegård; Avdelingsingeniør Ole Håkon Heier,
Frogn; Sjefing. Knut Bjarne Sætre, Bærum.
Varamedlemmer: Avd.direktør Eli Grimsby, VAV;
Teknisk sjef Reidun Isachsen, Nesodden;
Overingeniør Helge Høidalen, Asker.

Fagrådets styre,
valgt på Årsmøtet 30.mai 2006
Leder: Seksjonsleder Nils A. Saltveit, VAV
Medlemmer: Kommuneingeniør Ragnar Sand
Fuglum, Asker; Avdelingsleder Einar Olav Jystad,
Oppegård; Avdelingsingeniør Ole Håkon Heier,
Frogn; Sjefing. Knut Bjarne Sætre, Bærum.
Varamedlemmer: Overingeniør Hanne Tomter, VAV;
Teknisk sjef Reidun Isachsen, Nesodden; Overinge
niør Helge Høidalen, Asker.
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Fagrådets styre, etter valg av ny
utvalgsleder på det ekstraordinære
Årsmøte 28. november 2006
Leder: Seksjonsleder Nils A. Saltveit, VAV
Medlemmer: Kommuneingeniør Ragnar Sand
Fuglum, Asker; Avdelingsingeniør Knut Bjørnskau,
Ski; Sjefing. Knut Bjarne Sætre, Bærum.
Varamedlemmer: Overing. Hanne Tomter, VAV;
Teknisk sjef Reidun Isachsen, Nesodden (fungerer
som styremedlem for østsiden frem til Årsmøte
2007); Overingeniør Helge Høidalen, Asker.

Utvalg for miljøovervåkning
Leder: Ole-Håkon Heier, Frogn kommune frem til
november 2006. Knut Bjørnskau, Ski kommune, fra
desember 2006.
Medlemmer: Kristine Grünert, Bærum kommune, fra
høsten 2006 Brit Aase, Bærum kommune
Trygve Abry, Oslo kommune, Stig Hvoslef, Akershus
fylkeskommune, Leif Nilsen, Fylkesmannen i Oslo og
Akershus, Simon Haraldsen, Fylkesmannen i Oslo og
Akershus, Thorvin Andersen, UIO Biologisk institutt

Utvalg for vannmiljøtiltak
Leder: Knut Bjarne Sætre, Bærum kommune
Medlemmer: Jan Bjerknes, Hurum kommune
Svenn Thorkildsen, Røyken kommune
Bjørn Christoffersen, Asker kommune
Seksjonsleder Per Kristiansen, Oslo kommune,
Sveinung Lindland, Oppegård kommune, Bjørn
Michaelsen, Frogn kommune, Siri Rønneberg, Ski
kommune. Ine Hovi, Ski kommune, fra høsten
2006, Reidun Isachsen, Nesodden kommune,
Gunnar Larsen, Ås kommune, Arne Kristian Sogn,
Vestby kommune

Fagrådet for indre Oslofjord Årsberetning 2006
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Fagrådet for indre Oslofjord Resultat, regnskapsår 2006, 26.01.2007

Konto

RESULTAT

Regnskapsår: 2006

Tekst

Reelt

Driftsresultat
Driftsinntekter
Salgsinntekter
Salgsinntekter
3100
3400
Offentlig bidrag
Komm.tilskudd
3440
SUM Salgsinntekter
Andre inntekter
Seminarer
3900
3990
Annen driftsrel. Inntekt
SUM Andre inntekter
SUM Driftsinntekter

Budsjett

Avvik

Noter

-5 300,00
-230 000,00
-2 036 600,00
-2 271 900,00

0,00
-230 000,00
-1 920 000,00
2 150 000,00

-5 300,00
0,00
-116 600,00
-121 900,00

-60 500,00
-100 000,00
-160 500,00
-2 432 400,00

-45
-100
-145
-2 295

000,00
000,00
000,00
000,00

-15 500,00
0,00
-15 500,00
-137 400,00

17 480,00
200 055,00
2 057 997,12
8 041,00
31 000,00
35 512,02
4 617,70
9 321,00

18 000,00
240 000,00
2 830 000,00
17 000,00
33 000,00
165 000,00
20 000,00
30 000,00

0,00
-520,00
-39 945,00
-772 002,88
-8 959,00
-2 000,00
-129 487,98
-15 382,30
-20 679,00

3 363,00

0,00

3 363,00

SUM Andre driftskostnader
SUM Driftskostnader
SUM Driftsresultater

2 367 386,84
2 367 386,84
-65 013,16

3 353 000,00
3 353 000,00
1 058 000,00

-985 613,16
-985 613,16
-1 123 013,16

Finansinntekt og -kostnad
Finansinntekter
Renteinntekter
Renteinntekt
8050
SUM Renteinntekter
SUM Finansinntekter
Årsresultat
Avsetninger
Årsresultat etter avsetning

-74 299,24
-74 299,29
-74 299,24
-139 312,00
0,00
-139 312,00

6701
6720
6790
6801
6820
6860
7700
7710
7770
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Driftskostnader
Andre driftskostnader
Honorar revisjon
Adm.støttetjenester
Konsulenttjenester
Kontorrekvisita
Årsberetning
Møter/befaring/seminar
Styremøter
Års- og høstmøter
Annen kostnad (bank, post., og
lignende.)
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-70
-70
-70
988

000,00
000,00
000,00
000,00
0,00
988 000,00

1.

Konto

1500
1640

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

1920
1921

8800

2050

2400
2740

BALANSE

Regnskapsår: 2006

Tekst

Inngående balanReelt i perioden
se

Eiendeler
Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Oppgjørskonto merverdiavgift
SUM Fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l
DNB 7874.05.01223
DNB 5005.42.16189
SUM Bankinnskudd, kontanter
o.l
SUM Omløpsmidler
SUM Eiendeler
Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Over-/underskudd
Udisponert årsresultat (overskudd)
SUM over-/underskudd
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
SUM opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Oppgjørskonto mervirdiavgift
SUM Kortsiktig gjeld
SUM Gjeld
SUM Egenkapital og gjeld

Utgående balanse

1 075,00
187 659,79
188 734,79

150 425,00
-187 659,79
-37 234,79

151 500,00
0,00
151 500,00

440 673,78
2 534 751,42

-130 564,45
572 742,22

310 109,33
3 107 493,64

2 975 425,20

442 177,77

3 417 602,97

3 164 159,99
3 164 159,99

404 942,98
404 942,98

3 569 102,97
3 569 102,97

0,00

-139 312,40

-139 312,40

0,00

-139 312,40

-139 312,40

-2 782 397,74
-2 782 397,74
-2 782 397,74

0,00
0,00
-139 312,40

-2 782 397,74
-2 782 397,74
-2 921 710,14

-381 762,25
0,00
-381 762,25
-381 762,25
-3 164 159,99

-393 130,98
127 500,40
-265 630,58
-265 630,58
-404 942,98

-774 893,23
127 500,40
-647 392,83
-647 392,83
-3 569 102,97

-4 299,24
-4 299,29
-4 299,24
-1 127 312,40
0,00
-1 127 312,40
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Noter
Note 1: Post 3100, Boksalg
Det var ikke budsjettert med inntekter fra Osloboka i 2006
Note 2: Post 3440: Kommunale tilskudd
Vi fikk mer i kontingent enn budsjettert pga justering av antall innbyggere i medlemskommunene.
Note 3: Post 3900, Seminarer
Egenandel fra deltagerne på seminaret for driftpersonell, se også post 6790, prosjekt 6305
Note 4: Post 3990, Andre driftsrelaterte inntekter
Nordre Follo renseanlegg har betalt inn 100.000 kroner til prosjektet Miljømål for
Bunnefjorden i 2006.
Note 5: Post 6720. Adm. Støttetjenester
Kostnader ble redusert pga felles bruk av sekretær
Note 6: Post 6790. Konsulenttjenester
Prosjekt

Forbruk

Budsjett

Kommentar

5205

PCB i torsk

325.831

400.000 Forsinket, fortsetter i 2007

6203

Miljømål Bunnefjorden

303.600

700.000 Prosjektet fortsetter i 2007*

6204

Overvåking av fjorden 2006

6205

Marin kartlegging

6304

Kilde for kilde
(bilvaskehaller)

6307

Båtkloakk

6305

Seminar for driftspersonell

1.140.480

1.250.000
90.000 Forsinket

153.357

250.000 Rimeligere enn budsjettert

7.400

50.000 Rimeligere enn budsjettert

127.329

90.000 Flere deltagere enn budsjettert

*Kommentar prosjektet 6203: Styringsgruppen for «Miljømål Bunnefjorden» består av politikere fra Follo
kommunene. Follokommunene betalte 300.000 kroner til prosjektet i 2005. Nordre Follo renseanlegg og
Fagrådet bidro hver med 100.000 i 2005 og 2006. Oppdrag for prosjektet ble utført i 2006 og fortsetter i
2007. Av praktiske grunner blir prosjektets regnskap ført som et prosjekt i Fagrådets regnskap, men inntek
ter og utgifter er bundet til prosjektet og kan ikke disponeres av Fagrådet.
Note 7: Post 6860  Møter/befaring
Rimeligere enn budsjettert
Note 8: Post 7700 Styremøter
Rimeligere enn antatt
Note 9: 7710 Post Års- og høstmøtet
Rimeligere enn antatt.

Oslo, 19. mars 2007

Nils Saltveit
Leder

Ragnar Sand Fuglum
Styremedlem

Reidun Isachsen
Fungerende styremedlem

Knut Bjørnskau
Styremedlem

Knut Bjarne Sætre
Styremedlem

Bjørg Simonsen
Regnskapsfører
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Mette Sunde
Sekretær

utgjør i
ningen av

ter i sjøen.
ottak slik at båtfolket
ppfordrer vi båtfolket
dsføre tilbudet slik at
gode.

t å slippe ut kloakk
den kommuner lokale
negrensen.

tidligere følge dagens
dlertid båteiere av slike
ikmottakene.

ta et valg!

, driftsstans m.m.)

Bruk septikmottak for fritidsbåter!

43 79 00

Fagrådet

Nå kan båtfolket tømme
septiktankene
til beste for fjordmiljøet
SepTikmOTTak
for fritidsbåter i indre Oslofjord

for vann- og avløpsteknisk
I Oslos bynære fjordområder står nå fire septikmottak klare til å yte gratis service for båtfolket døgnet rundt.
samarbeid i indre Oslofjord

Mottakene plassert i Frognerkilen, Bestumkilen, Paddehavet og ved Hovedøya. Mottakene er plassert på
flytebrygger med gode fortøyningsmuligheter for minst to båter samtidig. Anleggene er tilpasset de fleste
septikløsninger med tilkobling over vannlinjen og har egen tømmetrakt for portable toaletter.

Septikmottak finnes også ved Vollen og Leangbukta i Asker og Fagerstrand og Steilene på Nesodden. Disse
mottakene er landbaserte og kan som de på flytebrygger benyttes av de fleste septikløsninger med tilkobling
over vannlinjen. Septiken, fra både de landbaserte mottakene og mottak plassert på flytebrygger, føres via
det offentlige avløpsnettet til kommunale renseanlegg.
Alle mottakene er merket med logoen for septikmottak og det er satt opp et selvforklarende
instruksjonspanel på mottaket.

… Enkelt og gratis
Ditt bidrag til et enda bedre fjordmiljø!
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Herslebsgate 5
Postboks 4735, Sofienberg
0506 Oslo

Tlf. 23 43 70 44
E-post: fagrådet@vav.oslo.kommune.no
www.indre-oslofjord.no

