Oslo 17.3.2016
MØTE NR. 2-16, UTVALG FOR VANNMILJØTILTAK
TID: 16.3.16, KL. 11.30 – 13
Sted: Frogn kommune, VA-forvaltning i Hestehagen 5, Drøbak.
REFERAT
Tilstede: Reidar Kveine, Bærum; Endre Hoffeker, Oppegård; Henrik Linnerud, Frogn; Jan Fredrik
Aarseth, Ås; Ola Valved, Asker og Svanhild Fauskrud, sekretær
Forfall: Frode Hult, Oslo; Wenche Dørum, Nesodden; Anne-Marie Holtet, Ski og Kristine Iversby,
VIVA IKS

1. Referat fra utvalgsmøte 26.1.2016
Referatet ble godkjent.

2. Info fra styremøte
-

Utredning renseanlegg øst. Frode Hult og Helge Eliassen, begge VAV har laget et notat om
«Sentralrenseanlegg øst/utvidelse av Nordre Follo Renseanlegg – teknokratisk mulighetsstudie»
som vil være grunnlaget for konsulentforespørsel.
Regionalt samarbeid rundt Oslofjorden – reservevannforsyningen; kan den hydrauliske
modellen som lages for Follokommunene utvides til å omfatte en større del av/hele regionen.
Representanter fra Fagrådet, fylkesmannen, fylkeskommunen, representanter fra vannområdene
tilhørende Indre Oslofjord, Norconsult og UiO skal i møte med Miljødirektoratet.
Følgende temaer vil bli tatt opp:
- Samordningen mellom fagrådets overvåkingsprogram og statlige overvåkingsprogram som
omfatter Indre Oslofjord.
- Miljøgiftovervåkingen og koblingen til stasjonsnett basisovervåking i fjorden.
- Vi vurderer om det skal foretas en ny foraminiferundersøkelse; metodens status i forhold til en
ny klassifiseringsveileder.
- Bruk av Ferrybox i overvåkingen. Kort info om metode og informasjonsmuligheter dette gir
kommunale og statlige myndigheter.
- Norconsult har gjort noen enkle undersøkelser av plastpartikler i sedimenter på oppdrag fra
Fagrådet. En eventuell videreføring bør trolig ses i sammenheng med direktoratets
handlingsplan for mikroplast.
- Kort informasjon om interregprosjektet " Ren Kystlinje" hvor en av arbeidsgruppene ledes av
Akershus fylkeskommune. Her er hovedfokus søppel - hvor også mikroplast inngår.
- Det arbeides med kartlegging av naturtyper i indre Oslofjord og bestemmelser av disse etter
NiN-systemet. Kort informasjon om dette og hvordan dette arbeidet bør videreføres.

3. Driftsseminar 1.–2. november 2016
Komite for driftsseminaret 2016 er Jan Fredrik, Reidar og Odd Henning Unhjem (Frogn). Endre kan
hjelpe til med kontakt mot leverandører.
Forslag til temaer til seminaret:
- HMS
- Lekkasjelytting (Bærum)
- Ny versjon av Gemini portal
- Spredt avløp
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-

Tømming av sandfang
Mikroplast fra bildekk, kunstgressbaner, fleece og tannkrem
Bør det innføres eget gebyr for overvann?
Infiltrasjon

Leverandørene ønsker å presentere fakta/fag fremfor innsalg.
Alle sjekker i egen organisasjon om interessante temaer kan presenteres av organisasjonens
driftsfolk til seminarets deltakere.
Alle må ha sjekket ut tema og eventuelle interne foredragsholdere til neste utvalgsmøte.

4. Eventuelt/info
-

Foreløpig kontaktperson i VIVA er Kristine Iversby
Årsmøte er 7.juni kl. 10 på Bølgen & Moi – Tjuvholmen
Odd Henning Unhjem vil representere Frogn kommune i neste utvalgsmøte samt delta i
komiteen for høstens driftsseminar.
Takk Henrik for innsatsen i utvalget, og lykke til i din nye jobb!

Møter i utvalget våren 2016:


Onsdag 11.mai på Nesodden.

Svanhild, referent
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