Oslo 23.05.19
STYREMØTE NR. 4, 2019
REFERAT
STYREMØTE NR. 4, 2019, BLE HOLDT HOS VAV 22.05.2019 FRA KL. 13 – 15.10

Til stede:
Kari A. Briseid Thingnes, nestleder
Toril Giske, vara
Knut Bjarne Sætre, vara
Knut Bjørnskau, leder Utvalg for miljøovervåking
Mads Aulie, Bærum, Utvalg for vannmiljøtiltak
Svanhild Fauskrud, sekretær
Forfall: Sigurd Grande, Oslo, leder og Nils Erik Pedersen, Ås

1. PRESENTASJON AV NIVA’S MONITOR
Anna Birgitta Ledang ga en presentasjon av den interaktive monitoren, som er en del av et EU
prosjekt. Her vises det hvordan vi påvirker havet og hvordan havet påvirker oss. Følgende
temaer er med; eutrofi, jordbruk, mikroplast, turisme og fisk. Denne interaktive plattformen har
mange brukere, og er foreløpig utplassert på MS Norbjørn, Hurtigruta Trollfjord, Oslo-Kiel ferja
Colour Fantasy samt på Hvaler, Færder, Teknisk museum og på Sørlandet. En kan velge om en
vil ha informasjon på engelsk, fransk, tysk og norsk. Hittil har det vært flest bruker med tysk
språk på Trollfjord. Modellen kan koples til FerryBox med havstrømmer og temperatur.
Satellittovervåkningen er ikke tatt inn enda.
Under planktonalger beskrives de ulike arter. Systemet er inndelt i økokystregioner.
Fagrådet vurderer å få laget systemet spesielt for Indre Oslofjord. På konsollene er det også spill,
vi fikk se bærekraftig fiskerier i møte.
Presentasjonen er vedlagt referatet.
2. REFERAT FRA STYREMØTE 10.4.2019
Referatet ble godkjent.
3. UTVALG FOR VANNMILJØTILTAK
- Planlegging av driftsseminar 2019 er i gang, og seminaret avholdes på Son Spa 30.31.oktober. Frode Hult har takket ja til å være møteleder. Invitasjon med foreløpig program
sendes ut til fagrådskommunene medio juni. Forslag i styremøte om presentasjon av
kummer på seminaret.
- Nytt prosjekt; En veiledning for å implementere eller videreutvikle et DV-system i
kommunen. Mads vil gjøre markedsundersøkelse. 3 firmaer må forespørres og vurderes før
avtale blir inngått.
- Gemini VA-dag avholdes 12.juni i Vestby
- Energibønner
4. UTVALG FOR MILJØOVERVÅKING
- Statusmøte med gjennomgang av NIVA’s foreslåtte opsjoner i oppdragsperioden.
- Året startet med mye arbeid med anskaffelsen.
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- Nytt møte i slutten av august, da statusrapport fjorden vil bli gitt på årsmøte.
- Scenarier:
Utslipp av maks konsentrasjon av næringssalter iht. fylkesmannens tillatelser. Stoffmengden
kommer ikke frem i dagens utslippstillatelser, men renseeffekten kommer med.
Antakelser 10-20 år fremover
Kapasitet etter utbygging
Endringer i utslippstillatelsene
Klimaendringer
Overløp
Befolkningsvekst i regionen fører til økt utslipp uten at vannkvaliteten forringes.
Hva er belastningen fra Ytre Oslofjord inn i terskelfjorden Indre Oslofjord. Data fra Elle må
analyseres og trendkurven må med. Er dypvannet generelt blitt varmere? Ved
dypvannsfornyelser blir dypvannet kaldere.
Se på rensekravet til VEAS knyttet opp mot ammoniums-kravet. Ammonium-utslipp fra VEAS
vil bli redusert etter at nitrifikasjonstrinnet står ferdig i 2021.
Det sendes forespørsel til NIVA om nevnte scenarier ovenfor er med i modelleringen

5. ENDRINGER I FAGRÅDETS VEDTEKTER
Notatet «Forslag til endringer av Fagrådets vedtekter gjeldende fra 2020» ble gjennomgått og
noen få bemerkninger ble gjort. Tilbakemelding på vannforsyning inn i Fagrådet ble drøftet. Det
var enighet om at vannforsyning kan inn i utvalg for vannmiljøtiltak, da mange av deres
medlemmer arbeider med både vann og avløp. Drift og vedlikehold av ledningsnettet kan være
tema i gruppen. Hvis det er arbeid med strategiske planer og planer i storregionen, løftes det til
styret. Mandat for utvalget må endres.
Renseanleggene vil bli ivaretatt i de nye vedtektene.

6. ÅRSMØTE 2019
Årsmøte avholdes på Ingierstrand Bad Restaurant 4.juni.
Følgende tar gjenvalg:
Leder Sigurd Grande
Styremedlem Nils Erik Pedersen
Styremedlem og leder for Utvalg for miljøovervåkning Knut Bjørnskau
Vara for leder av Utvalg for vannmiljøtiltak Eirunn Dvergsnes
Wenche Dørum, Nesodden har sagt seg villig til å stille som vara til styre.
Gjennomgang av fremlagt budsjettforslag.
Reduksjon i prosjekt - Indre Oslofjord 2030 tilsvarer reduksjon i innbetalt kontingent, de det
ikke er ønskelig å øke kontingenten for neste år. Kontingenten er kr. 3,50 pr. innbygger.
7. INFORMASJON/AKTIVITET
- Høring av søknad om tillatelse etter Forurensningslovens – Statens vegvesen -utslipp av
tunnelvaskevann fra Festningstunnelen i Oslo kommune.
8. EVENTUELT
- Fagrådet tilbudt kostnadsfri interaktiv brosjyre. Styret takket nei til tilbudet.
- Årsberetningen legges ut på hjemmesiden denne uken.
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9. MØTEPLAN HØSTEN 2019
Onsdag 28. august
Onsdag 9.oktober
Torsdag 21.november

Årsmøte 2019 er berammet til 4.juni på Ingierstrand Bad Restaurant
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