6.5.2015
STYREMØTE NR. 3, 2015

REFERAT
STYREMØTE NR.3, 2015, BLE HOLDT HOS VAV 28.4.15 FRA KL. 13 – 14.50

Til stede:
Sigurd Grande, Oslo, leder
Stig Bell, styremedlem
Reidar Kveine, Bærum, Utvalg for vannmiljøtiltak
Knut Bjarne Sætre, Bærum
Toril Giske, Oslo
Svanhild Fauskrud, sekretær
Steinar Skoglund under sak 2
Forfall: Knut Bjørnskau, Leder Utvalg for miljøovervåking
1. REFERAT FRA STYREMØTE 10.3.2015
Referatet fra 10.3.2015 ble godkjent.
2. SAMARBEID OM VANNFORSYNING
Siv.ing. Steinar Skoglund presenterte forslag til saksfremlegg på Fagrådets årsmøte. Skal
vannforsyning tas inn igjen i Fagrådet?
Ut fra gjeldende vedtekter kan vannforsyning tas inn igjen under Fagrådets paraply. Det
anbefales oppdatering av vedtektene.
De fleste fagrådskommunene var representert i eget møte 9.april 2015 om Fagrådet skal ta opp
igjen vannforsyning som et samarbeidstema. Alle fagrådskommunene har fått referatet fra
møtet. Reservevannforsyningen pekte seg ut som det viktigste samarbeidsområde nå, men da må
NRV, Glitre og MOVAR inkluderes i dette samarbeidet med fagrådskommunene. Fagrådets
styre bør utpeke en prosjektgruppe og dets leder. Oppgaver og problemstillinger beskriver og
prosjektgruppen rapporterer til styret. Fylkesmannen, fylkeskommunen og Mattilsynet bør bistå
prosjektgruppen. Saken legges frem og drøftes på Fagrådets årsmøte 2015.
Hvis det er behov for videre samarbeid, bør det komme opp som egen sak på Fagrådets årsmøte
i 2016.
Området er i sterk vekst og vannforsyningene er lite i fokus hos byplanleggerne. Overordnet må
utviklingen i klimaendringene, NOM og algeoppblomstring ses på. Samfunnet har i tillegg økt
fokus på risiko og beredskapssituasjoner samt høyere krav til reservevannforsyningen.
Hvis positiv tilbakemelding på årsmøte, gjøres det henvendelse om samarbeid til MOVAR,
NRV og Glitrevannverket.

3. UTVALG FOR VANNMILJØTILTAK
- Quality Spa & Resort Holmsbu er booket til driftsseminaret 10. og 11.11.2015
- Flere av utvalgets medlemmer deltok på workshop om avrenning av miljøgifter fra tette
flater.
- Reidar presenterte utvalgets sammendragsrapport «Indre Oslofjord 2013», der det listet opp
13 strategier/tiltak hvorav de fleste er satt opp under hovedmål for rekreasjon og friluftsliv.
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

Alle fagrådskommunene har bidradd til god kompetanseoverføring mellom kommunene og
hvordan de ulike kommuner følger opp ulike utfordringer.
Rapportens konklusjon er inndelt i:
1. overordnet/lang sikt: samarbeid om mulig styring av renseanlegg og tunnelsystem,
strategisk langsiktig tenkning mot år 2100 for utviklingen av avløpsinfrastrukturen rundt
Indre Oslofjord samt lage gode hovedplaner, saneringsplaner, tiltaksplaner og
overvannsstrategier i kommunene.
2. mellomlang/kort sikt: daglig og metodisk arbeid med å redusere fremmedvann, først og
fremst gjennom rehabilitering av avløpsnett og –kummer samt rehabilitering av
avløpsnett.
Rapporten viser ulik håndtering av lokal overvannsproblematikk, stikkledninger, separering og
overløp i Fagrådskommunene. Det er generelt ønske fra alle kommuner å øke fornyelsestakten.
I sitt videre arbeid vil utvalget se på følgende;
 Hvordan håndterer den enkelte kommune private stikkledninger i forbindelse med
kommunale prosjekter
 Hvordan er rutinene i den enkelte kommune for å hindre feilkoblinger ved nye tilknytninger
Utvalget vil også i dette arbeidet lage et utvalg spørsmål som den enkelte kommune må svare ut.
I tillegg vil vi jobbe videre med konklusjonene fra workshop miljøgifter, hvilke tiltak
kommunene kan gjøre for å redusere miljøgifter fra tette flater til resipientene.
4. UTVALG FOR MILJØOVERVÅKING
- Deltakelse i workshop miljøgifter. Representanter fra utvalget skal ha møte med Norconsult,
UiO, fylkesmannen og representanter fra Miljødirektoratet om mulighet for samarbeid om
Fagrådets opsjon på foraminiferer.

5. OPPFØLGING AV WORKSHOP «MILJØGIFTER»
Alle fagrådskommunene var til stede på workshopen sammen med representanter fra
fylkesmannen, Statens vegvesen, veiseksjonen i BYM, EBY, NIVA, VEAS og Norsk Vann.
Den største forurensningskilden til fjorden er avrenningen fra tette flater hvorav veivann bidrar
mest. Kildene til miljøgiftene kan være overflaterelaterte som slitasje fra veioverflaten,
korrosjonsprodukter fra installasjoner langs/i veibanen samt salt brukt til vintervedlikehold. Det
er også mobile kilder, som utslipp fra kjøretøy og spill fra gods. Uhell og ulovlige tilførsler samt
langtransporterte forurensninger. Prøvetakingsmetodikken har stor betydning for
analyseresultatene av veivann. Hoveddelen av forurensningene er knyttet til den fineste
partikkelfraksjonen. 50% av tungmetallene er knyttet til fraksjonere < 43µm.
Rapporten konkluderer med følgende anbefalinger:
1. systematisk gatefeiing
2. systematisk tømming av sandfang; kartlegge sandfangene og legge dem inn i kart, prioritere
blant sandfang mhp risiko og sårbare resipienter
3. bruk av blågrønne løsninger i veiskulder og midtrabatter etc
Vi må redusere miljøgifter ved å ta/løse problemene ved kilden. Veivedlikehold har stor
betydning for vannmiljøet. I vannområde Oslo gjøres ikke tiltak i fjorden før forurensningene er
stanset/utbedret ved kilden.
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6. INFORMASJON/AKTIVITET
- Fagrådets bok «Indre Oslofjord – natur og miljø» fra 2002 med tekst av Kjell Baalsrud og
Jan Magnusson er skannet og lagt ut på Fagrådets hjemmeside under Rapporter og
Fagrådetsrapport.
- Leder i Fagrådet for Ytre Oslofjord, Petter Talleraas har invitert til samarbeid om
konferanse 8.oktober 2015. Brosjyren Ytre Oslofjord – vårt levende hav er sendt oss via
mail. Styret er positive til samarbeid for å få frem det totale fjordbildet. Vi takker for
invitasjonen men vår organisasjon har for tiden begrensede muligheter til engasjement
utenfor egen organisasjon og evt. økonomiske bidrag er ikke budsjettert. Vi ønsker å bli
invitert til høstens konferanse. Fagrådet for Ytre Oslofjord må gjerne ta kontakt ved senere
anledninger. Styret stiller seg positive til samarbeid.
7. OSLOFJORDEN: FRA MARIN ØRKEN TIL FRODIG TARESKOG
Vedlagt var kronikk fra Aftenposten, datert 30.mars 2015. Ingen i styret har kompetanse på dette
feltet. Vi avventer resultatene fra pågående forsøk med brent kalk mot kråkeboller i
Porsangerfjorden.
8. ÅRSMØTE 2015
Årsmøte blir avholdt på Oscarsborg Festning og dagen avsluttes med omvisning. Det vil bli satt
opp ferge kl. 9.20 fra Sundbrygga.
9. EVENTUELT
- På Oslofjordmuseet i Asker har VEAS utstilling. Jan Magnusson vil sjekke ut om det er
muligheter for en presentasjon av Fagrådets arbeid der. Takk til Jan for godt innspill! Hvis
vi får mulighet for å presentere vårt arbeid der, må Jan Magnusson lage saksdokument til
styre der eventuelle kostnader er med. Jan Magnusson har tilbudt seg å hjelpe Fagrådet med
å lage utstilling.
MØTEPLAN VÅREN 2015 kl. 13 hos VAV i 1.etg i Herslebsgate 5:
Tirsdag 26.mai NB! Endret møtedato!
Årsmøte 9.juni 2015 på Oscarsborg festning.

Svanhild Fauskrud
Referent
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