28.5.2015
STYREMØTE NR. 4, 2015

REFERAT
STYREMØTE NR.4, 2015, BLE HOLDT HOS VAV 26.5.15 FRA KL. 13 – 14.45

Til stede:
Sigurd Grande, Oslo, leder
Knut Bjørnskau, Leder Utvalg for miljøovervåking
Reidar Kveine, Bærum, Utvalg for vannmiljøtiltak
Knut Bjarne Sætre, Bærum
Svanhild Fauskrud, sekretær
Steinar Skoglund under sak 2
Forfall: Stig Bell, styremedlem
1. REFERAT FRA STYREMØTE 28.4.2015
Referatet fra 28.4.2015 ble godkjent.
2. SAMARBEID OM VANNFORSYNING
Siv.ing. Steinar Skoglund gjennomgikk utkastet til saksfremlegg til Fagrådets årsmøte; «Skal
Fagrådet ta opp igjen vannforsyning som et samarbeidstema?» Utkastet ble drøftet og innspill
gitt. Nytt utkast sendes Svanhild senest torsdag, da saksfremlegget må sendes ut til alle inviterte
deltakere til årsmøte. Saksfremlegget datert 27.5.15 er vedlagt referatet.
3. UTVALG FOR VANNMILJØTILTAK
- Quality Spa & Resort Holmsbu er booket til driftsseminaret 10. og 11.11.2015. Invitasjon
vil bli sendt ut før sommerferien.
Utvalget vil arbeide videre med;
 Hvordan håndterer fagrådskommunene private stikkledninger i forbindelse med kommunale
prosjekter?
 Hvordan er rutinene i fagrådskommunene for å hindre feilkoblinger ved nye tilknytninger?
Utvalget vil også i dette arbeidet lage et spørreskjema som representantene i fagrådskommunene
må besvare. I spørreskjemaet bør det gis mulighet for å kunne vurdere sine løsninger. Er det
noen av kommunene som får det bedre til enn andre i spørsmålene ovenfor. Hvis det er
interessante funn, bør det settes i gang prosjekt.
4. UTVALG FOR MILJØOVERVÅKING
- Fagrådet har kontaktet Miljødirektoratet angående møte om mulighet for samarbeid om
Fagrådets opsjon på foraminifere. Norconsult, UiO og fylkesmannen inviteres også til møte.
- Temperaturmåling i fjorden ved Drøbak er ønskelig både mhp langtidsserie og følge med
eventuelle klimaendringer.
5. ÅRSMØTE 2015
- Gjennomgang av budsjettutkastet for 2016
- Kandidater på valg:
- Leder (Sigurd Grande) – tar gjenvalg
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- Styremedlem (Stig Bell) – tar gjenvalg
- Leder for Utvalg for miljøovervåkning (Knut Bjørnskau) – tar gjenvalg
- Vararepresentant for utvalgsleder vannmiljø (Endre Hoffeker) – tar gjenvalg
- Vararepresentant til styret – kandidat er forespurt
- Nytt medlem i valgkomiteen er kommunalsjef i Bærum Jan Willy Mundal
6. SATELITTDATA FOR MILJØOVERVÅKNING OVER INDRE OSLOFJORD
Mail fra Kai Sørensen datert 6.mai 2015 var vedlagt innkallingen.
Styre ønsker mer konkret informasjon om miljøovervåkningen med satellittdata over Indre
Oslofjord, gjerne som en presentasjon i et av høstens styremøter.
7. INFORMASJON/AKTIVITET
- Andre Staalstrøm har disputert på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Andre
Staalstrøm forespørres om avhandlingen «Tidevannsdrevet turbulent blanding i en
terskelfjord» kan legges ut på fagrådets hjemmeside.
- Christian Vogelsang, NIVA holder på med forprosjekt sammen med VEAS,
Østfoldforskning og UiO som omhandler beslutningsstøttesystemet for VEAS til bruk ved
strategiske valg av supplerende /alternative rensetrinn ved fremtidige kapasitetsutvidelser.
Styret er invitert til å høre forprosjektet presentert på 12th Urban Environment Symposium
1.juni på CIENS. Dessverre har ikke styrets medlemmer anledning til å følge opp eller delta
på alle møter de blir invitert til.
8. EVENTUELT
- Fagrådet fikk forespørsel fra JS Norge om å få laget en kostnadsfri brosjyre om vårt arbeid.
Brosjyren er kostnadsfri grunnet annonser fra leverandører og samarbeidspartnere.
MØTEPLAN HØSTEN 2015 kl. 13 hos VAV i 1.etg i Herslebsgate 5:
Torsdag 27.august
Torsdag 8.oktober
Torsdag 19.november
Årsmøte 9.juni 2015 på Oscarsborg festning. Ferge fra Sundbrygga går kl. 9.20.
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