Oslo, 28.08.2020
REFERAT, STYREMØTE NR. 6, 2020
Tid / Sted: 28.08.2020, kl. 10:00— 10:50
Til stede:
Sigurd Grande, Leder
Mads Aulie, Bærum, Leder Utvalg for vannmiljøtiltak
Nils Erik Pedersen, Ås
Toril Giske, VAV Oslo
Line Kristin Haug, Sekretær

Saksliste:
1. Referat fra styremøte 19.06.2019
-

Fjerne opp dobbelt ord. Referat godkjent.

2. Utvalg for vannmiljøtiltak
- Driftsseminaret 2020, 28—29. oktober. Det er flere utfordringer knyttet til avvikling av
arrangementet mtp. FHI sine retningslinjer. Vi samler flere personer med samfunnskritisk
stillinger, det er et arrangement av en viss lengde, alkohol/ matservering, Det har blitt drøftet å
kutte utflukten. Det er 4 uker avbestillingsfrist på hotellet. Det er ikke et seminar som er
ønskelig å holde digitalt, og det er utfordrende å overholde smittevernet. Styret syn er at vi bør
utsette eller avlyse arrangementet grunnet smittevernsituasjonen vi er i. Line følger opp med
gruppen som har ansvaret for driftsseminaret.
- Arbeid med reserve-vannforsyning/ Oslofjordmodellen. På forrige utvalgsmøte presenterte
Sweco sine funn. Det blir videre et møte mellom Sweco og interesserte aktører, onsdag 2.
september. Foreløpig rapporten ble sendt ut rett etter sommeren, og det er kommet noen
tilbakemelding på denne. Det er ønskelig å flytte arrangementet ut av VAV og ut av Oslo. Ås
kommune sjekker ut om de har mulighet til å være vertskap.
- Prosjektmandat for implementere/ videreutvikle DV-system i kommunen. Line føler opp
med juridisk avd. hos VAV Oslo. Avventer tilbakemelding.
- Sak om brønnboringer. Stein Karlsen, Bærum kommune, har tidligere jobbet med Mattilsynet,
Fylkesmannen og Fylkeskommunen. Dette arbeidet er stoppet opp. Mads har bedt om notat om
saken, for å følge det opp, og fremlegger sak på neste styremøte. Mads snakker med Karlsen.
Vurdere også å sende brev fra Fagrådet til Norsk vann om de problemene medlemskommunene
opplever.
3. Utvalg for miljøovervåking
- Forurensede sedimenter i Indre Oslofjord. Utvalget har hatt oppstartsmøte med NGI (norsk
geoteknisk institutt). Det ser veldig bra ut.
- Det har vært noen henvendelser fra publikum. Det er meldt om en død flyndre i Bunnefjorden.
Det er også kommet inn forespørsel om å ta en ekstra sjekk i Hundesund i Bærum. Dette punktet
er et av stedene som NGI skal ta prøver fra i høst. Line har snakket med NIVA (André) vedr.
mulighetene/kostnadene for dette, og de skal komme tilbake til Fagrådet. Neste tokt er allerede i
neste uke. Bærum melder om at det har vært spesielt mye oppblomstring av alger i
Bærumsbassenget i år. Styret er positiv til at NIVA tar noen vannprøver og kommer med en
kommentar til saken. Også videreformidle til publikum om at rapport vedr forurensede
sedimenter vil foreligge før jul. Viktig å kommunisere at skjer det ting.
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-

Utvalgsmøte hos Nordre Follo neste fredag. Det det blant annet skal tas beslutning vedr.
Ferrybox.
Jf. NIVAs rapport om. fjordens tålegrense. Er det ønskelig å definere dette videre som et
prosjekt? Som en del av modellkjøringen. Det henger litt etter forrige rapporten, jobbe litt videre
med å formulere noen problemstillinger her.

4. Informasjon/aktivitet
- Godkjenning av Årsberetningen 2019. Et par mindre innspill. Sigurd godkjenner i siste instans.
- Se på digitale løsninger for samhandling. Se på om Dropbox eller andre systemer. Tilgjengelig for
Fagrådets medlemmer. Line sjekker ut mulighetene her.
5. Eventuelt
- Oslo VAV begynner å ha en åpning av utvidet Bekkelaget 2021. Kobles opp mot kampen for å
redde fjorden. Eksempelvis se til VEAS.
- Nordre Follo renseanlegg: Se på konsekvensene i fjorden.
6. Årsmøte og høstmøte
-

-

Fagrådet må gjennomføre årsmøte for prosjektet. Vurdere «profesjonelt» møtested, dvs. med
god lyd og videooverføringsmulighetet. Inkludere faglig innhold, som f.eks. modellen og
regional vannforsyning? Møte i oktober, innen den tid har vi tid til å sende ut det formelle, slik
som budsjett.
Forslag om dato: Fredag 30. oktober, kl. 09—13.

7. Forslag møteplan høsten 2020
• Fredag 28. august
• Onsdag 23. september
• Torsdag 22. oktober
• Onsdag 18. november
• Onsdag 09. desember
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