Oslo 24.01.19
STYREMØTE NR. 1, 2019

REFERAT
STYREMØTE NR. 1, 2019, BLE HOLDT HOS VAV 24.01.2019 FRA KL. 13 – 14.15

Til stede:
Kari A. Briseid Thingnes, nestleder
Knut Bjørnskau, leder Utvalg for miljøovervåking
Mads Aulie, Bærum, Utvalg for vannmiljøtiltak
Knut Bjarne Sætre, vara
Toril Giske, vara/sekretær
Forfall:
Sigurd Grande, Oslo, leder
Nils Erik Pedersen, Ås
Svanhild Fauskrud, sekretær
I overgangen februar/mars bør det avholdes et møte der modellen blir presentert for
styringsgruppen og utvalgene i Fagrådet.
1. INNKALLING OG DAGRORDEN
Godkjent
2. REFERATER FRA STYREMØTENE 18.10.2018 OG 26.11.2018
Referatene ble godkjent.
3. UTVALG FOR VANNMILJØTILTAK
- Møte 22.1 hos VIVA
- Planlegging av driftsseminar 2019. Holmen eller Son er aktuelle steder
- Mulig nytt prosjekt; drift og vedlikehold, strategi og kulturendring, ikke systemvalg.
Rapport. Utarbeide utkast til mandat/ramme for prosjektet til neste styremøte.
- Geminidager våren 2019
- Opprettet Facebook gruppe til erfaringsutveksling. Under uttesting
4. UTVALG FOR MILJØOVERVÅKING
- Møte 17.1
- NIVAs modell ble presentert. God diskusjon i utvalget. Legger opp til workshop i mars,
med styringsgruppe og begge utvalgene. Tar inn utslippstillatelser, mål for fjorden og
mulige tiltak.
- Norconsult skal lage en oppsummeringsrapport for 4 siste år, ikke utvidelse av det de har
gjort
- Miljørisikovurdering; søknad sendes på nytt til Miljødirektoratet. Frist i oktober.
- Gjersjøelva undersøkt vannføring i forbindelse med COWI rapport Teknokratisk
mulighetsstudie. Fagrådet støtter Oppegård kommune med NOK 20.000,-.
- Anskaffelse overvåking. Tett konkurranse. Klage behandlet underveis. Fagrådet har nå til
hensikt å inngå kontrakt med NIVA.
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5. OFFISIELL OVERSENDELSE AV RAPPORTEN «HÅNDTERING AV
STIKKLEDNINGER»?
Sekretær med bistand av utvalgsleder vannmiljøtiltak utformer et utkast til utsendelsesbrev og
rapporten bør sendes til eierkommunene. Fagrådet ber om tilbakemelding hvordan kommunene
jobber videre med dette.
6. INFORMASJON/AKTIVITET

-

Invitasjon til møte i vannregionutvalget i vannregion Glomma, se vedlegg. Fagrådet
gir innspill til høring når utkast til plan foreligger.
Høring – Anmodning om uttalelse til søknad fra Oslo Kommune om tillatelse til
opprydning på Langøyene, se vedlegg. Fagrådet uttaler seg ikke i slike saker.
Fylkesmannen vurdere å gi Nordre Follo Renseanlegg IKS et pålegg om å senke
utslippsledningen fra 50 m til min. 100 m dybde i Bunnefjorden. Dette tiltaket vil
være et viktig bidrag for å få bedret oksygenforhold i dyplaget i Bunnefjorden, se
vedlegg og kartskisse. Saken blir omtalt i referat fra møte i utvalg for overvåking
17.1. Ivaretas ved modellkjøring. Styret utarbeider et svar til Fylkesmannen.

7. EVENTUELT
- Skal Fagrådet sende over overvåkingsdata til Miljødirektoratet i kjølvannet av
innspillskonferansen 19.11.2018? Fagrådet sender over oversikt på utvalgte rapporter som
kan være relevant for utforming av Helhetlig forvaltningsplan for Oslofjorden. Oppdatere
hjemmesiden for å fremheve vesentlig informasjon. Eventuelt be om bistand fra NIVA.
- Oslo kommune lager ny hovedplan vann og avløp. Alle nabokommuner ble invitert til møte.
Bakgrunnen for møtet var at VAV har ambisjoner om regionalt samarbeid. Fagrådet har
laget rapporter om ny vannforsyning og teknokratisk mulighetsstudie. Skal Fagrådet ta inn
igjen vannforsyning? VAV vil henvende seg til Fagrådet om saken.
- Haakon Thaulow engasjert for å se nærmere på medlemskap i Fagrådet.
-

8. MØTEPLAN VÅREN 2019
Torsdag 7.mars
Onsdag 10.april
Onsdag 22.mai

Årsmøte 2019 er berammet til 4.juni
Toril Giske, referent
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