Oslo 15.3.18
STYREMØTE NR. 2, 2018

REFERAT
STYREMØTE NR. 2, 2018, BLE HOLDT HOS VAV 8.3.2018 FRA KL. 13 – 14.20

Til stede:
Sigurd Grande, Oslo, leder
Knut Bjarne Sætre, Bærum
Knut Bjørnskau, leder Utvalg for miljøovervåking
Reidar Kveine, Bærum, Utvalg for vannmiljøtiltak
Nils Erik Pedersen, Ås
Svanhild Fauskrud, sekretær

1. REFERAT FRA STYREMØTE 25.1.2018
Referatet fra 25.1.2018 ble godkjent.
2. UTVALG FOR VANNMILJØTILTAK
- Konsulent Steinar Skoglund vil delta i neste møte angående oppdraget å se på muligheten
for å finne frem til en felles praksis for rehabilitering av private stikkledninger i forbindelse
med prosjekter på hovedledningen i de ulike fagrådskommunene.
- Bærum kommune har innkalt til møte om energibrønner 9.april 2018. Invitasjon sendt til
alle fagrådskommunene.
- Planlegging av årets driftsseminar er godt i gang.
- Gemini – temadager er under planlegging.
3. UTVALG FOR MILJØOVERVÅKING
- Utvalget vil holde følgende bestillinger utenom anskaffelsen for å unngå favorisering av
enkelte konsulentfirmaer:
• NIVA – Årlig undersøkelse med FerryBox og satellittdata
• HI – Strandnottrekk
• UiO – Fisk
- Vurdere om UiO og Norconsults foraminiferundersøkelse skal innarbeides i
overvåkingsprogrammet, eventuelt reduksjon av andre parameter som f.eks. reker. Det må
da lages egen avtale med UiO om foraminiferundersøkelse.
- Undersøkelse av biomarkør i fisk høsten 2017 vil inkludere mikroplast i mage og tarm i
torsk i Indre og Ytre Oslofjord. Det ble tatt opp 40 torsk både i Indre og Ytre Oslofjord. Det
ble funnet mer mikroplast i torsken i Indre Oslofjord enn i torsken i Ytre Oslofjord.
Mannskapet på båten Braarud har utviklet muligheten for å undersøke mikroplast i
vannsøylen.
- I siste utvalgsmøte var det undring over nitrogen- resultatene som fremkom i NIVAs notat
«Har vannkvaliteten i indre Oslofjord blitt dårligere – og hva er i så fall årsakene?»
- I nytt overvåkingsprogram gjeldende fra 1.1.2019 gis det rom for endringer av
parametervalg. Kravspeken vil bli diskutert i neste utvalgsmøte. Arbeidet med anskaffelsen
er godt i gang.
- Det ble i februar analysert hydrogensulfid på prøver fra dypvannet i Bunnefjorden.
- Det er søkt Miljødirektoratet om midler til gjennomføring av risikoanalyse av
økotoksikologi på miljøgifter og hvilke stoffer som er de viktigste ut fra mengde og
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toksisitet. Søknad sendt Miljødirektoratet innen fristen 25.januar.
Å føre overskuddsvann fra Gjersjøelva til dypvannet i Bunnefjorden ble ikke tatt med i
Oppegård reguleringsplan. Det er behov for bedre og sikrere vannføringsdata.
PURA skal markere sitt 10 års jubileum, se under pkt. 8; Informasjon.

Det er kommet henvendelse fra Oslo Havn om å inkludere deres overvåking av dypvannsdeponiet og tiltaksområdene i Bjørvika og Pipervika, som skal over i en fase i henhold til
Vannforskriften, inn i Fagrådets overvåking av Indre Oslofjord. Med de ressurser Fagrådet har,
er det ikke mulighet for å ta ansvar for lovpålagt undersøkelser. Svarbrev sendes Oslo Havn.
Undersøkelse av mikroplast i drikkevann; VAV har tatt prøver fra vannbehandlingsanleggene
Oset og Skullerud. Det ble ikke funnet mikroplast i vann fra Oslo men positivt funn i vann fra
Skullerud. VAV deltar i Norsk Vanns prosjektet «Kartlegging av mikroplast i drikkevann». Bør
vi også rette fokus på mikroplast i avløpsvann fra renseanleggene og i slammmet.
4. REGNSKAP 2017
Regnskapet for 2017 godkjent og signert.
5. ÅRSMØTE 2018
På grunn av Nordisk drikkevannskonferanse i Oslo blir Fagrådets årsmøte flyttet fra 12. til
tirsdag 5.juni. Under faglig sesjon vil det bli presentasjon av foraminifer- undersøkelsen og
presentasjon av et konkret utredningsforslag i forlengelsen av rapporten «Teknokratisk
mulighetsstudie».
6. VANNFORSYNING – SØNDRE NORDSTRAND OG FOLLO-REGIONEN
Arbeidet med å se på vannforsyning i hele storregionen er godt i gang. Rapport vil være klar i
begynnelsen av juni. Rapporten vil bli presentert i eget møte.
Nye forhandlinger mellom Oppegård og Nordre Follo er i gang. Vestby har avtale med
MOVAR. Oslo, VAV, inviteres inn i Follo samarbeidet, der Sigurd Grande vil representere
VAV. Avtalen mellom Ski og Oslo går ut i 2020, og har en oppsigelsestid på fem år. MOVAR
har alliert seg med Fredrikstad kommune. Ny vannforsyning i Oslo vil være på plass om ca. 10
år, og det gir en robust vannforsyning i regionen.
7. RAPPORTEN; TEKNOKRATISK MULIGHETSSTUDIE
Endelig rapport klar for utsendelse med oversendelsesbrev, som det ble gitt noen kommentarer
på i møte. Fagrådet påtar seg å utrede videre en samordning av den sentrale
avløpsinfrastrukturen rundt Indre Oslofjord på vegne av de berørte kommunene. Fagrådet vil
legge fram et konkret utredningsforslag på årsmøte 5.juni.
8. INFORMASJON/AKTIVITET
- PURA markerer sitt 10 års jubileum med seminar med påfølgende middag på Ingierstrand
Bad Restaurant 8.mai 2018.
9. EVENTUELT
Ingen saker under eventuelt.
MØTEPLAN Våren 2018 kl. 13 hos VAV i Herslebsgate 5:
Torsdag 19.april
Torsdag 24.mai
Årsmøte 2018 berammet til 5.juni
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Postadresse:
Postb. 4735, Sofienberg
0506 Oslo

Kontoradresse:
Herslebs gate 5
Oslo

Telefon:
23 44 04 21

E -mail:
svanhild.fauskrud@vav.oslo.kommune .no

Bankgiro:
7874.05.01223

Organisasjonsnr.
NO 975 513 386 MVA

