Oslo 22.4.16
STYREMØTE NR. 3, 2016

REFERAT
STYREMØTE NR.3, 2016, BLE HOLDT HOS VAV 15.4.16 FRA KL. 13 – 15

Til stede:
Sigurd Grande, Oslo, leder
Knut Bjarne Sætre, Bærum
Knut Bjørnskau, Leder Utvalg for miljøovervåking
Reidar Kveine, Bærum, Utvalg for vannmiljøtiltak
Stig Bell, Oppegård
Svanhild Fauskrud, sekretær
Forfall:
1. REFERAT FRA STYREMØTE 8.3.2016
Referatet fra 8.3.2016 ble godkjent.
2. UTREDNING AV RENSEANLEGG ØST
Revidert notat «Sentralrenseanlegg øst/utvidelse av Nordre Follo Renseanlegg /utvidelse
Bekkelaget Renseanlegg – teknokratisk mulighetsstudie» ble sendt styret på mail 1.april 2016.
Innkjøper i VAV bistår fagrådet med innkjøp av konsulentbistand. Konsulentfirmaer vil bli
invitert via Doffin til åpent møte 18.mai kl. 13 hos VAV. Notatet vil bli presentert i møte. Frist
for innlevering av tilbud er 15.august med gjennomgang og utvelgelse av leverandør i styremøte
1.september.
3. UTVALG FOR VANNMILJØTILTAK
- Driftsseminaret avholdes 1. og 2.11.2016 Thon Hotell Oslofjord. I komiteen er
representanter fra Ås, Bærum og Frogn. Representant fra VIVA vil delta i neste
utvalgsmøte. Odd Henning Unhjem, Frogn vil delta i neste utvalgsmøte samt være Frogns
representant i komiteen til høstens driftsseminar.
4. UTVALG FOR MILJØOVERVÅKING
- Representanter fra Fagrådet, Fylkesmannen, Fylkeskommunen, prosjektlederne i
vannområdene, Norconsult og Elisabeth Alve, UiO har vært i møte med Miljødirektoratet.
Følgende saker ble drøftet i møte:
- 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.
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- 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.
Representantene fra Miljødirektoratet var positive til videre samarbeid. Referat fra møte er sendt
styret på mail 19.april 2016. Utvalget har bedt Norconsult lage utkast til prosjekt foraminiferer
der opsjonen kan benyttes. Fagrådet for Ytre Oslofjord vil bli invitert til samarbeid sammen med
Miljødirektoratet. Foraminiferundersøkelser kan sannsynligvis erstatte andre
overvåkingsparametere, i første omgang reker. Det er bedt om historisk data på reker fra NIVA,
for å kunne følge trender. Fagrådet har bedt om tilgang til online-resultater fra Ferrybox.
Norconsult har i samarbeid med Gøteborg universitet og NGI vært på tokt for å samle inn
mikroplast. Analysene pågår der rapport er ventet i løpet av høsten 2016.
5. REGIONALT SAMARBEID RUNDT OSLOFJORDEN MHP VANNFORSYNING
I møte var det enighet om å få laget en overordnet modell på vannforsyningsnettet. Denne kan
være et operativt hjelpemiddel for kommunene i forbindelse med ordinære reparasjoner og/eller
vedlikeholdsarbeid. Eksempel til etterfølgelse er at Oppegård kommune har gått opp en
dimensjon på ledningene i deres nye områder. Det vil bli utlyst et prosjekt angående
organisering og finansiering av en modell i storregionen som kan gi en tosidig vannforsyning i
hele området. Disse regionmøtene styrker vannverkssamarbeidet, er kompetansegivende og gir
informasjonsdeling mellom de ulike kommunene og vannrenseanleggene. Det må avsettes
midler hos alle involverte enheter til drift og vedlikehold etter at nåværende prosjekt er avsluttet.
6. ÅRSMØTE 2016
Årsmøte er tirsdag 7.juni hos Bølgen & Moi, Tjuvholmen.
Forslag til budsjett for 2017 ble gjennomgått med endringen; øke prosjektutgifter for styret fra
kr. 350.000 til kr. 650.000. Prosjekt – samordning VA endres til framtidig renseanlegg (RA) og
regionalt vannforsyning. Styret forslår underskudd for budsjettet for 2017, der det tæres på
opparbeidet kapital.
Følgende styre- og vara-medlemmer er på valg: Knut Bjarne Sætre, Reidar Kveine, Tore
Adamsen og Toril Giske.
Faglig sesjon: Følgende personer forespørres om presentasjoner:
- Kai Sørensen, NIVA om undersøkelser med Ferrybox og satellittovervåking
- Thrond Haugen NMBU om fritidsfiske i Indre Oslofjord.
7. INFORMASJON/AKTIVITET
8. EVENTUELT
- Minner om tilbakemelding på utkastet til Fagrådets årsberetning 2015
- Carla Kimmels De Jong fra Asker kommune vil erstatter Helle Frodahl fra Bærum
kommune i Miljøovervåkningsutvalget.
MØTEPLAN Våren 2016 kl. 13 hos VAV i Herslebsgate 5:
Tirsdag 18.mai
Svanhild Fauskrud
Referent
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