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STYREMØTE NR. 5, 2014

REFERAT
STYREMØTE NR.5, 2014, BLE HOLDT HOS VAV 26.8.2014 FRA KL. 13 – 14.30.

Til stede:
Sigurd Grande, Oslo, leder
Stig Bell, styremedlem
Reidar Kveine, Bærum, Utvalg for vannmiljøtiltak
Knut Bjørnskau, Leder Utvalg for miljøovervåking
Svanhild Fauskrud, sekretær
Forfall:
Knut Bjarne Sætre, Bærum, styremedlem

1. REFERAT FRA STYREMØTE 27.5.2014
Referatene fra 27.5.14 ble godkjent.
Det har vært lite respons på Fagrådets notat «Momenter til omtale av Indre Oslofjord» som ble
oversendt Astri Løken i Aftenposten medio juni 2014. 25.juni var det oppslag i Aftenpostens
papirutgave der det advares mot bading fra bystrender etter kraftig regnskyll. Intervju med Bjørn
Faafeng, NIVA og Anna-Lena Beschorner hos VAV.
I begynnelsen av august kom spørsmålet om elvetilførslenes tilstandsklasser fra
Østlandssendingen. Det ble henvist til ulike rapporter på Fagrådets hjemmeside.
Østlandssendingen kommer muligens tilbake med flere spørsmål utover høsten.
2. STRATEGI 2030
Styret setter ikke i gang med nye prosjekter i høst men følger opp følgende saker:
- Ny og bedre fjordmodell
- Nytt renseanlegg øst som vil ta hensyn til befolkningsvekst og klimaendringene
- Nedslagsfeltet til Nordre Follo
- 3GA prosjektet
- Riktig utslipp til Bunnefjorden?
- Litteraturstudiets konklusjoner
- Fagrådets tilstedeværelse; gjennomgang av gjeldende vedtekter. Er vedtektene fremdeles
gyldig eller er det grunnlag for samarbeid på nye områder.
- Fagrådet kontra vannområdene i Indre Oslofjord; PURA, Oslo og Indre Oslofjord vest,
Norsk Vann samt i forhold til alle oppgavene vi har i de respektive medlemskommunene
Fagrådet har ansvar for overvåkingen av fjorden. Fagrådet arbeider målrettet og har et godt
samarbeid med vannområdene i Indre Oslofjord. Enkelte saker kan bli løftet over fra Fagrådet til
deres respektive medlemskommuner. Fra sommeren 2014 inngikk nabokommunene Lier,
Hurum og Røyken et kommunalteknisk samarbeid.
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Det er behov for et strateginotat til drøfting på årets høstmøte.
3. UTVALG FOR VANNMILJØTILTAK
- Oppfølging etter workshop miljøgifter; Aquateam COWI fikk tilbudet på litteraturstudiet på
prioriterte miljøgifter fra avrenning fra tette flater.
- Oppfølging av «Indre Oslofjord 2013-rapporten»; Hva har VA ansvar for og hva kan
utvalget gjøre for å påvirke kommuneledelsen.
- Fjernkontroll – samarbeid mellom kommunene. Hvordan følger vi opp kvaliteten på
måledataene, parametervalg og grenseverdier.
- Årets driftsseminar blir 4. og 5.november 2014. Følgende presentasjoner er klare:
1. Erfaringene fra VAV’s nye drift- og vedlikeholdssystem (DV-system)
2. Power Point presentasjon utarbeidet av NIVA på grunnlag av rapporten «Indre
Oslofjord 2013 – status, trusler og tiltak» beregnet på driftsmedarbeidere.
3. Ett av foredragene bør omhandle fremmedvann.
4. HMS med fokus på ren- og skitten- sone.
5. Gemini
4. UTVALG FOR MILJØOVERVÅKING
- Aquateam COWI har fått tilbudet på litteraturstudiet av avrenning av prioriterte miljøgifter
fra tette flater. I tillegg til utvalgets medlemmer er representanter fra utvalg for
vannmiljøtiltak og prosjektlederne i vannområdene i Indre Oslofjord med i dette prosjektet.
Det vil bli holdt statusmøter underveis og statusrapport vil bli gitt på Fagrådets høstmøte.
- Fagrådets arbeid er ikke tatt med i regional plan for vannforvaltning i Vannregion Glomma
2016-2021. Mangelen er påpekt fra PURA og fylkeskommunene beklaget forglemmelsen.
- Arbeidet med ny anbudskonkurransen for overvåkingen av fjorden fra 2015. Thorvin
Andersen fra UiO vil assistere utvalget i forbindelse med utvelgelse av miljøgifter. Vi vil
gjøre direktebestilling fra:
1
NIVA - videreføre resultatene fra Ferrybox
2
UiO - overvåking av fisk
3
HI - strandnottrekk
5. REFERAT FRA STYRE- OG UTVALGS-MØTER
Det er gjort en henvendelse om å legge referat fra styre- og utvalgs- møtene ut på Fagrådets
hjemmeside. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Referatet fra de respektive møtene sendes ut på
høring til møtets deltakere, som må gi tilbakemelding innen en uke. Referatet legges deretter ut
på hjemmesiden.
6. MYNDIGHETSPÅLAGT OVERVÅKING FOR INDUSTRIBEDRIFTER MED PÅSLIPP PÅ
KOMMUNALT NETT
Miljødirektoratet har stilt krav til overvåking i vannforekomst til mange bedrifter de har
myndighet for. En av bedriftene er Norsk Gjenvinning Industri som har fått krav om å overvåke
hvilke påvirkning deres utslipp har i vannforekomsten. Norsk Gjenvinning Industri har bedt om
møte med involverte parter i håp om samkjøring av overvåkingen. Fagrådet har ikke kapasitet til
å påta seg ansvar for tiltaksovervåkning.
Styrets innvending på årsmøte 2013; «Fagrådet er et frivillig samarbeidsorgan knyttet opp mot
kommunene styrets medlemmer representerer, dvs vi er ikke uavhengige og selvstendig
virksomhet. Fagrådet har dessuten begrenset kapasitet. Fagrådets oppgave er å overvåke fjorden
og det er vanskelig å knytte vårt arbeid opp mot enkelte tiltak. Årsmøte støtter Fagrådets
betenkelighet med å takke ja til henvendelsen fra Oslo Havn KF og Klif».
Knut og Svanhild stiller på møte hos Miljødirektoratet mandag 1.september.
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7. EVENTUELT
- Dato for Fagrådets høstmøte er 9.desember.
- Fagrådets arbeid er ikke tatt med i regional plan for vannforvaltning i Vannregion Glomma
2016-2021. Mangelen er påpekt fra PURA og fylkeskommunene beklaget forglemmelsen.
Fagrådets rolle og samarbeidet med prosjektlederne i vannområdene i Indre Oslofjord bør
komme med i regionale planen. Saken drøftes videre i neste møte.
- I styremøtenes agenda vil nytt fast punkt bli tatt inn; Info - aktiviteter

MØTEPLAN HØSTEN 2014 kl. 13 hos VAV i 1.etg i Herslebsgate 5:
Torsdag 9. oktober
Torsdag 13. november
Høstmøte 9.desember.
Svanhild Fauskrud
Referent
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