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STYREMØTE NR. 6, 2014

REFERAT
STYREMØTE NR.6, 2014, BLE HOLDT HOS VAV 9.10.2014 FRA KL. 13 – 15

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

1. REFERAT FRA STYREMØTE 26.8.2014
Referatene fra 26.8.14 ble godkjent.
2. UTVALG FOR VANNMILJØTILTAK
- Deltakelse i gruppen som følger opp workshop miljøgifter- litteraturstudiet om avrenning av
prioriterte miljøgifter fra tette flater.
- Oppfølging av «Indre Oslofjord 2013-rapporten»; Utvalget har sett på rapportens 13 tiltak
og strategier. De ulike kommunene vil beskrive sine rutiner under hvert av punktene i
rapporten. Det er ønske om at dette arbeidet munner ut i et dagsseminar.
- Årets driftsseminar blir 4. og 5.november 2014 på Radisson Blu Hotel i Nydalen.
Programmet er:
1. Erfaringene fra VAV’s nye drift- og vedlikeholdssystem (DV-system)
2. Trykkavløp
3. Hygiene
4. Krefter i vannkum
5. Sikkerhet i pumpestasjoner
6. Gemini VA på nettbrett
7. Historisk tilbakeblikk på VA bransjen
- Sigurd informerte om plan om bygging av en forsknings- og utviklings-stasjon på NMBU
med mulighet for forskning og utprøving av ulike rørmateriale. Saken vil bli tatt opp igjen
når konkrete planer foreligger.
3. UTVALG FOR MILJØOVERVÅKING
- Oppfølging av workshop miljøgifter- litteraturstudiet om avrenning av prioriterte miljøgifter
fra tette flater. Første statusmøte med Aquateam COWI er 15.oktober der de presenterer
aktivitet 1; «Identifisering av de viktigste kategorier flater som bidrar til tilførsler fra tette
flater».
- Arbeider med ny anbudskonkurransen for overvåkingen av fjorden fra 2015. Tilbudsfrist og
tilbudsåpning mandag 13.oktober. Thorvin Andersen fra UiO vil assistere utvalget under
forhandlingene. I tillegg er det gjort direktebestilling fra:
1
NIVA - videreføre resultatene fra Ferrybox
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3

UiO - overvåking av fisk
HI - strandnottrekk

4. INFORMASJON/AKTIVITET
- Miljødirektoratet har stilt krav om overvåking i vannforekomst til mange bedrifter de har
myndighet for. Norsk Gjenvinning Industri på Nesodden har fått krav om å overvåke hvilke
påvirkning deres utslipp har i vannforekomsten. Svanhild og Knut har deltatt i møte hos
Miljødirektoratet. Hvis det blir nødvendig med nytt prøvepunkt utenfor Nesodden, er
Fagrådet villig til å ta det med i sin overvåkning. Det er kommet referat fra møte men ingen
informasjon om videre arbeid.
- 3GA-prosjektet er initiert av VEAS og er et samarbeid mellom VAV og VEAS. Det er
ønskelig å få til en samkjøring av Bekkelaget og VEAS. Utvidelse av Bekkelaget er
påbegynt og VEAS er i gang med sine vedlikeholdsetterslep. Tilstanden til Nordre Follo
renseanlegg sjekkes og kortsiktig utredning av leveforlengende tiltak gjøres. Planlegging av
nytt renseanlegg i øst er i gang. Målet er å gi riktig renset vann til Bunnefjorden.
- Bør Fagrådet innkalle renseanleggene til møte om vannet til fjorden.
5. FAGRÅDET I DAG
Svanhild har fått i oppdrag av Fagrådets styre å skrive notat med drøftinger om Fagrådets
mandat, utvalgene og om eventuelt gjenopptakelse av eget utvalg for vannforsyning samt belyse
ansvarsforholdet mellom Fagrådet, vannområdene og kommunene. Myndighetsutøvelsen ligger
hos fylkesmannen.
Det er kommet inn forslag om regionalt samarbeid på vannforsyningen og vannbalansen i
regionen. Vestsiden av Indre Oslofjord og Drammen har inngått samarbeid mhp
drikkevannsforsyning. Skal det lages en sammenstilling for alle fagrådskommunene må
Romerike inkluderes i arbeidet.
Kan en overordnet masterplan for vannforsyningen danne grunnlaget for å utvide fagrådet med
ett utvalg til? Det er viktig og nødvendig med regionale kontaktnett. Angående drikkevann bør
det være fokus på kapasitet, nødvann og ledningssystem. Alternativt er å supplere utvalg for
vannmiljøtiltak med en drikkevanns-representant fra Oslo, Asker og Bærum.
6. EVENTUELT
- Det må gis tilbakemelding til fylkeskommunen om at Fagrådet for indre Oslofjord ikke er
tatt med på høringen angående regional plan for vannforvaltning i vannregion 1 Glomma.
- Fylkeskommunen vil arrangere høringskonferanse angående regional plan for
vannforvaltning i vannregion 1 Glomma hvis det er av interesse for de ulike
organisasjonene. Fagrådet vil stille med minst en representant hvis møte blir arrangert.
- Det er ønske om at NIVA’s rapport om kvalitetssikringen av DHI’ fjordmodell blir
presentert på Fagrådets høstmøte.
- Årsmøte 9.desember blir i Drøbak.
- Reidun Isachsen, Nesodden erstatter Arnt Øybekk, Ås i Fagrådets valgkomite.
MØTEPLAN HØSTEN 2014 kl. 13 hos VAV i 1.etg i Herslebsgate 5:
Torsdag 13. november
Høstmøte 9.desember I Drøbak.
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