Oslo, fredag 20. august 2021

REFERAT, Styremøte nr. 6, 2021
Tid / Sted:20.08.21, kl. 14:00— 15:30 / TEAMS
Til stede:
Sigurd Grande, leder
Mads Aulie, leder Utvalg for drikkevann -og Vannmiljøtiltak
Knut Bjørnskau, leder Utvalg for Miljøovervåkning
Kari B. Thingnes, Asker
Nils Erik Pedersen, Ås
Toril Giske, Oslo (VAV)
Tone Høysæter, sekretær og referent

Forfall

Niclas Wigforss, Nesodden

Sak
nr.
1.
Referat fra styremøte 26.5.2021 godkjent
2.

Ansvar
og frist

Refleksjoner fra årsmøtet 3. juni
Mange deltakere , - trolig pga. enklere å delta ved digitale møter.
Litt teknisk utfordrende med hybrid-møte.

3.

Fjordens tålegrense
Vi må jobbe videre med tålegrensen i forhold til våre utslipp, dvs. kommunalt avløp og
hva vi kan gjøre med dem. Vi kan trolig bruke fjordmodellen til å se på dette.
Vi bør vurdere om vi kan foreta en ny helhetlig gjennomgang tilsvarende
oppsummeringsrapport fra 2013 ved Håkon Thaulow og Bjørn Faafeng.

4.

Utvalg for drikkevann- og vannmiljøtiltak
Fokus på driftsseminaret
Tips om tema fra Sigurd: vannforsyning mot NRV. Kristin Tyldum eller Johan Martin.
Nettverk vannforsyning - vannbehandlingsanlegg
Dette er så vidt i gang. Møte neste fredag.
Sandfang
Utvalget fortsetter å arbeide med denne tematikken.

5.

Utvalg for miljøovervåking
Oslofjordmodellen evaluering – de to konsulentene er i sluttfasen.
Den ene konsulentene ber om kr 20.000 ekstra. Den andre konsulenten bør få det
samme. Styret vedtar at det bevilges kr 40.000 ekstra til dette.
Risikovurdering av miljøgifter i sediment: Trinn tre av må i gang.
Møte i utvalget 31. august -21.

6.

Kalender – aktuelle hendelser framover
24. august: Webinar om helhetlig plan for Oslofjorden, inkl. konstituering av
Oslofjordrådet
1. september: åpning av UBRA

Mads

10. september: åpning av OsloMet Havlaboratoriet
7.

Møteplan høsten 2021
Onsdag 22. september kl. 13 - Teams
Torsdag 22. oktober kl.12 - Teams
Torsdag 18.november kl.11-14 – Fysisk. Vi starter med lunsj hos Oslo VAV
Mandag 13. desember kl. 12-15: Høstmøte – Teams, evt. hybrid

8.

Eventuelt
Nyhetssaker – vår rolle
Fortsette med vårt arbeid, inkludert modellen.
Vurdere å lage informasjonssak til kommunene.
Publiseringsverktøy
Tone etterspør hjelp hos leverandør av nåværende plattform. Det vurderes å kjøpe inn
nytt publiseringsverktøy når Line er tilbake.

