Oslo, 20.01.2021
REFERAT, STYREMØTE NR. 1, 2021
Tid / Sted: 20.1.2021, kl. 12:00— 13:30 / TEAMS.
Til stede:
Sigurd Grande, Leder
Mads Aulie, Bærum, Leder Utvalg for drikkevann -og Vannmiljøtiltak
Knut Bjørnskau, Leder Utvalg for Miljøovervåkning
Line Kristin Haug, Sekretær
Toril Giske, VAV

Møtereferat:
1. Referat fra styremøte 09.12.2020
-

Kommentar vedr. pkt. 2 om reservevanns/forsyningsspørsmål. Line endrer formulering før
referatet legges ut på nett.
Referatet godkjent.

2. Utvalg for drikkevann- og vannmiljøtiltak
- Første utvalgsmøte 13.1. Nytt medlem som går inn for Magnus, Torill Engen Skaugen. Uklart
om dette er på permanent basis eller ikke. Nesodden kommune kommer med en erstatter.
- Utvalget fikk en presentasjon om sandfang av Carla de Jong, Asker kommune og deres
arbeide med sandfang. Line har en henvendelse til Vegvesenet. Statsforvalteren (tidligere
Fylkesmannen) er en sentral aktør i arbeidet i sandfang-arbeidet. Det å sette sandfangenes drift
og vedlikehold i en forurensingssammenheng gir en argumentasjon i ressurskampen. Utvalget
forsetter med tematikken i utvalget.
- Planer og ideer for 2021. DV-systemet er lagt på is. Utvalget planlegger driftsseminaret
2021. Det er copy/ paste for det planlagte seminaret høsten 2020, som ble avlyst. Mulige plan
B er digitalt møte (et mindre seminar) eller forskyve til våren 2022. Andre saker er
fornyelsestakt, brannvann, utvikling av reguleringsfasen, vannkvalitet (kildesporing). På
utvalgsmøte ble det også uttrykt en bekymring av bemanning av vannbehandlingsanlegg.
Mulig samarbeid om slambehandling/ renseanlegg. Knut sier det har vært mye problematikk i
Nordre Follo, og ny kunnskap som gjør problemstillingen aktuell. VAV jobber også med
problematikken med Oset. VAV er med i et regionalt samarbeid for å se på slamhånderting,
bygger «kompostfabrikken». Interessant for flere aktører i Fagrådet, mulige
kunnskapsdelinger og samarbeidsprosjekter. Sigurd sender presentasjon til Knut.
- Reservevannforsyning. Utvalget skal jobbe med de mindre reservevannforsynings spørsmål
for dagens situasjon, mer konkrete interkommunale samarbeid og samkjøring. Som ble nevnt i
forrige møte, for eksempel samhandle om regional beredskapsplan for reservevann. Gjerne
med å dra eksempelet via flere kommuner. En sammenhengende kjede (se muligheter i
Sweco-modellen). Fint om det kunne kjøres noen senarioer, kanskje som kunne munnet ut i en
øvelse. Line sjekker opp hvordan oppfølgingen av modellen er tenkt (mulig opsjoner o.l.). Det
kan f.eks. være en mulighet å engasjere konsulenter for å gjennomføre en evt. øvelse.
Informasjonsdeling i første omgang. Kan også være et tema på driftsseminaret.

3. Utvalg for miljøovervåking
- Møte i utvalget på mandag 18.01. I forkant har det blitt flere forberedelser, med møte med
NIVA og NGI. Siste møte med Randi Aamodt, da det var 2 medlemmer fra Nordre Follo
kommune i utvalget.
- Faktaark. Det første faktaarket blir en popularisert versjon om Fagrådet og miljøovervåkning.
Vi er på den siste runden med faktaarket. Frist for innspill er denne uken.
- Vanndirektivet. Her må Fagrådet komme med en uttalelse.
- Oslofjordmodellen - kvalitetssikring. Det ble gjennomført et møte om Oslofjordmodellen
med NIVA. Flere mulige svakheter ble nevnt; mangel på data fra påvirkning fra ytre fjord,
Klorofyll A, bentiske alger, blåskjell, Browning/ lysforhold, knyttet til tilførselen til elvene
(ikke modellen i seg selv, men mer input’en), titte på overløpene.
- VEAS. I forrige kjøring ble det gjort en tilleggsrapport for ammonium (mtp. oksygen) for
renseanleggene. Få inn tilleggsdata for dette. Kvalitetssikre akkurat den delen av fjorden/
modellen. Det har blitt diskutert om det kan være en ide å få en anskaffelse på denne konkrete
problemstilling. Be om kvalitetssikring av hele modellen, med VEAS-casen som et eksempel.
- Toril har sjekket ut mulige konsulenter, det er et marked her. Vi må trenger å avklare
omfanget. Kan vi gå direkte til mulige kunder eller offentlig utlyst diskusjon? Det er fortsatt
spørsmål om det blir en mini-konkurranse eller en større anbudsrunde? De økonomiske
rammene må fastsettes før vi kan gå videre. Men det er vanskelig å fastslå akkurat hva
bestillingen skal inneholde. Rammeavtale eller kontrakt med opsjon? Forlag om å kjøre dette
som en enkelt anskaffelse. Aksjon: Høre med innkjøp om hvordan vi kan gå frem videre. I
utvalgsmøte: Hva skal vi sette søkelys på faglig?
- Prosjektet forurensede sedimenter i indre Oslofjord. Noen forsinkelser, men holder
fremdriften. Leveres til 1.2.21. NIVA holder på med den store rapporten, og det har vært
utveksling av data mellom prosjektene. Noen steder er det en forverring, og dette har gått inn i
rapporten til NIVA. Se rapportene for detaljer.
- Det er store ambisjoner av utviklingen av sjøsiden, også i de «hot spotene» rapporten utpeker.
Mange aktører som bør ha kunnskap om funnene i rapporten (Oslo havn, BYM etc. etc.).
- Statsforvalteren, Miljødirektoratet + deler av styret/ utvalget bør jobbe med å følge opp
funnene og eventuelle tiltak.
4. Informasjon/aktivitet
- Planlegging 2021 Line jobber med årsregnskapet, årsberetningen m.m. Hun jobber også med
en årsplan/ oversikt som sendes til styremedlemmene.
- Line går ut i svangerskapspermisjon medio mars.
5. Eventuelt
- Regional vannforsyning. Oslo har mottatt en forespørsel; Follo-regionen vil kunne ha
problemer med vannforsyning i fremtiden. Spørsmål om oppfølging av reservannløsninger ref.
tidligere diskusjon. VAV skal ha et internmøte over nyttår, 12.1.21. Det er interessant å
snakke om veien videre. Særlig om modellen ser, og så er det finansieringen. Og skal det
andre, store tiltak. Dette er et stort prosjekt. Ås har startet prosessen med et møte med
MOVAR. Viktig at det blir fulgt opp og samsnakket om dette. Innen utgangen en 2023 må de
ha landet løsningene. Ås må komme tilbake til Mattilsynet med konkrete planer.
- Fagrådet som organet som tar dette videre. Sigurd tar en prat med Nils Erik etter møtet, for å
avklare. Det er snakk om et regionalt møte og skrive et mandat. Aksjon: Styret ønsker at
Fagrådet skal være en pådriver i dette regionale arbeidet.
6. Møteplan våren 2021
• Neste møte 17.2.

