19.10.15
STYREMØTE NR. 6, 2015

REFERAT
STYREMØTE NR.6, 2015, BLE HOLDT HOS VAV 8.10.15 FRA KL. 13 – 14.40

Til stede:
Sigurd Grande, Oslo, leder (under sak 1)
Knut Bjørnskau, Leder Utvalg for miljøovervåking
Reidar Kveine, Bærum, Utvalg for vannmiljøtiltak
Knut Bjarne Sætre, Bærum
Stig Bell, Oppegård
Svanhild Fauskrud, sekretær
Forfall:
1. 3GA PROSJEKTET
Frode Hult presenterte 3GA-prosjektet; Et tre-generasjoners perspektiv på utformingen av den
sentrale avløpsinfrastrukturen rundt Indre Oslofjord mot år 2100. Vedlagt referatet er Frodes
presentasjon og rapporten fra Fase 1 i prosjektet.
2. REFERAT FRA STYREMØTE 4.9.2015
Referatet fra 4.9.2015 ble godkjent.
3. UTVALG FOR VANNMILJØTILTAK
- Quality Spa & Resort Holmsbu er booket til driftsseminaret 10. og 11.11.2015.
- Ca.60 personer er påmeldt til driftsseminaret.
- Det er sendt ut spørreskjema til representantene for den enkelte kommune med følgende
spørsmål:
 Hvordan håndterer fagrådskommunene private stikkledninger i forbindelse med
kommunale prosjekter?
 Hvordan er rutinene i fagrådskommunene for å hindre feilkoblinger ved nye
tilknytninger?
Hvis det fremkommer problemstillinger, har vi mulighet til å engasjere konsulent. Det er avsatt
kr. 150000,- til konsulenttjenester på budsjettet for 2015.
4. UTVALG FOR MILJØOVERVÅKING
- Fagrådet har kontaktet Miljødirektoratet angående møte om muligheten for samarbeid om
Fagrådets opsjon på foraminifere. Norconsult, UiO og fylkesmannen vil delta i møte.
- Utvalget har kjøpt inn to temperaturmålere som plasseres hhv i Drøbak og Bunnefjorden.
Temperaturmåleren i Drøbak vil bli driftet av UiOs forskningsstasjon.
- Havforskningsinstituttet har gjennomført årlige strandnottrekk. Fra og med 2016 ønsker vi å
endre prøvetakingsfrekvensen til hvert 3. år, dvs. to ganger i løpet av en tiltaksperiode på 6
år. Det er ønskelig at en av strandnottrekkene er sammenfallende med undersøkelsen
Fagrådet for Ytre Oslofjord får gjennomført.
- I 2015 vil Norconsult gjennomføre en bred kartlegging av Vestfjorden før evt. innsnevring
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av undersøkelsene de neste årene.
5. SAMARBEID OM VANNFORSYNINGEN
I møte 15.september var det gjennomgang av reservevannsituasjonen for de enkelte kommuner
og vannverk. Flere av kommunene hadde planer på gang som involverer
nabokommuner/nabovannverk. Follokommunene har under utvikling en hydraulisk modell for å
kartlegge flaskehalser og bedre forsyningssituasjonen internt. Kan det være muligheter for å
utvide denne modellen på sikt, og vurdere om det er mulighet til å få til en kobling mellom østog vestsiden av fjorden.
Fagrådet vil innkalle til nytt møte i løpet av våren 2016 der tema vil være utveksling av ideer og
utfordringer, konkretisering av mulige samarbeidsoppgaver, og om den hydrauliske modellen
for Follokommunene kan utvides til å omfatte en større del av regionen. Andre aktuelle tema er
sikkerhet og beredskap.
Utkast til referat er sendt alle møtedeltakerne. Frist for tilbakemelding er 20.oktober. Etter denne
dato vil endelig versjon av rapport bli utarbeidet og sendt ut via mail.
6. HØSTMØTE 2015
Møterom hos VAV er booket tirsdag 8.desember.
Forslag til program er:
- 3GA- prosjektet
- Historien om Oslofjorden
- Orientering fra styret og utvalgenes arbeid.
- Status for fjorden
- Eventuelt reservevannforsyning
7. INFORMASJON/AKTIVITET
- Fagrådets arbeid ble presentert i seminaret om Oslofjorden 17.9.15. Vi fikk et innblikk i
overvåkingen som gjøres i hele Oslofjorden inkludert informasjon om nye kostholdsråd,
tilstanden til fisk- og rekepopulasjon, nye arter som er på vei inn i fjorden, aktiviteter i
fjorden samt utfordringer Oslofjorden vil møte i årene fremover.
8. EVENTUELT
Ingen saker under eventuelt.
MØTEPLAN HØSTEN 2015 kl. 13 hos VAV i Herslebsgate 5:
Torsdag 19.november
Høstmøte tirsdag 8.desember

Svanhild Fauskrud
Referent
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