Oslo 30.5.18
STYREMØTE NR. 4, 2018

REFERAT
STYREMØTE NR. 4, 2018, BLE HOLDT HOS VAV 24.5.2018 FRA KL. 13 – 15

Til stede:
Sigurd Grande, Oslo, leder
Knut Bjarne Sætre, Bærum (sak 4 pkt. 3)
Reidar Kveine, Bærum, Utvalg for vannmiljøtiltak
Nils Erik Pedersen, Ås
Toril Giske, Oslo, vara til styret og medlem av Utvalg for miljøovervåking
Svanhild Fauskrud, sekretær
Christen Ræstad (sak 4 pkt. 3)
Forfall: Knut Bjørnskau, leder Utvalg for miljøovervåking

1. REFERAT FRA STYREMØTE 19.4.2018
Referatet fra 19.4.2018 ble godkjent.

2. UTVALG FOR VANNMILJØTILTAK
- Konsulent Steinar Skoglund er godt i gang med prosjektet håndtering av stikkledninger i
kommunene. Han presenterte hjemlene kommunene kan benytte ved rehabilitering av
kommunale ledningsnett i forhold til private stikkledninger.
- Planlegging av årets driftsseminar 30. og 31. oktober på Quality Hotel Leangkollen er godt i
gang.
- Gemini – temadager utsettes til høsten. Gemini bruker fra Bærum forespørres om å være
med i komiteen.
- Fokus på energibrønner fortsetter.

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
• UiO - Foraminiferundersøkelse.
- Ad hoc gruppen som skal jobbe videre med anskaffelsen er: Knut Bjørnskau, Toril Giske,
Heidi Kristensen og Svanhild Fauskrud. Oppstartsmøte avtalt.
- Endre struktur på kravspesifikasjonen.
- Signert avtalte med NIVA – FerryBox og HI samt signert endringsavtale med UiO og
Norconsult om miljøgift-tilførsler til Indre Oslofjord; kartlegging av historisk forløp
gjennom analyser av utvalgte miljøgifter i daterte sedimentkjerner (opsjon).
- Toktrapport mottatt og sendt ut via e-post.
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4. ÅRSMØTE 5.6.2018 PÅ FRAMMUSEET
- Årsmøte med presentasjon av styrets og utvalgene aktivitet i 2017 samt status for fjorden.
Under faglig sesjon blir det presentasjon av foraminiferundersøkelsen samt omvisning på
museet.
- Budsjettforslag for 2019 utarbeidet.
- Valg/gjenvalg: Kari Anette Briseid Thingnes, Asker nestleder
Styremedlem og leder for Utvalg for vannmiljøtiltak Mads Aulie, Bærum
Varamedlem til styret Knut Bjarne Sætre
Vara for leder for Utvalg for miljøovervåkning og varamedlem til styret Toril Giske tar
gjenvalg.
- Saksfremlegging Teknokratisk mulighetsstudie ved Christen Ræstad; Han har hatt tre møter
med NIVA og Jan Magnusson, tidl. NIVA som har svært god kjennskap til forholdene i
fjorden. Han anbefaler å se hele fjorden under ett i forhold til vannutskiftningen.
Fylkesmannen har et ønske om å tydeliggjøre målene for fjorden. Vi ser at de ulike
fagmiljøene har ulike tolkninger av naturtilstanden i dypvannet. Det har en egenverdi å
holde NIVAs fjordmodell i live men den bør oppdateres til mer finmasket modell. Nye
modeller oppstår, og kvalitetssikring mellom modellene er nødvendig. Dessuten er det
viktig med kunnskapsoverføring mellom generasjonene.
Alle har mottatt mail fra Christen Ræstad med disposisjon for utredningsprogram og forslag
til vedtak om utredningsprogram.
Del 1; Hovedspørsmål Bunnefjorden og Del 2; Helhetlig vurdering for Indre Oslofjord i
notatet disposisjon for utredningsprogram bør behandles parallelt men med ekstra fokus på
Bunnefjorden. Det bør være sammenheng mellom mål og konsekvens. I konkurransegrunnlaget bør leveransen være trinnbasert. Del 3; Teknisk – økonomiske beregninger tas
foreløpig ut. Involvering fra NFR og VEAS i prosjektet. All erfaring viser at jo større et
anlegg er, jo billigere er det pr. enhet – enhetskostnad. Hva er fjordens tålegrense?

5. INFORMASJON/AKTIVITET
- Presisering av oversendelsesbrevet tilhørende Teknokratisk mulighetsstudie sendt dem som
tidligere mottok rapporten med tilhørende oversendelsesbrev.

6. EVENTUELT
Henvendelsen om vannområdene tilhørende Indre Oslofjord skal inngå som assosierte
medlemmer av Fagrådet. Saken vil bli behandlet i forbindelse med endringer av vedtekter
grunnet endringer i kommunestrukturen.

MØTEPLAN Høsten 2018 kl. 13 hos VAV i Herslebsgate 5:
Torsdag 6.september
Torsdag 18.oktober
Torsdag 22.november
Høstmøte 2018 er berammet til 4.desember
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