Oslo 26.11.19
STYREMØTE NR. 7, 2019
REFERAT

STYREMØTE NR. 7, 2019, BLE HOLDT HOS VAV 21.11.2019 FRA KL. 13 – 15.15

Til stede:
Sigurd Grande, Oslo, leder
Kari A. Briseid Thingnes, nestleder
Nils Erik Pedersen, Ås
Knut Bjørnskau, leder Utvalg for miljøovervåking og
Mads Aulie, Bærum, Utvalg for vannmiljøtiltak
Toril Giske, vara
Anne-Kari Marsteng, VEAS (sak 1)
Bjørn Hånde, NFR (sak 1)
André Staalstrøm, NIVA (sak 1)
Svanhild Fauskrud, sekretær

1. PRESENTASJON AV RAPPORTEN «MODELLERING AV MILJØTILSTANDEN I INDRE
OSLOFJORD SETT I LYS AV UTSLIPPSTILLATELSER OG
BEFOLKNINGSUTVIKLING» ved André Staalstrøm, NIVA
Presentasjonen ble sendt ut til styremedlemmene og vara på e-post 20.11.19, og vil bli lagt ut på
Fagrådets hjemmeside under rapporter og presentasjoner.
André ble oppfordret til å sette på stedsnavn, ikke bare merke stedene med en prikk eller strek.
Få inn vannforskriftens grenser.
I rapporten må vanndirektivets grenser synliggjøres. Hvor bør overløpene være? Hvor er de
beste stedene for utslippene av både urenset og renset avløpsvann? Er det mulig å redusere
overflateutslippene? Hvor raskt må tiltakene utføres? Reduksjon av blåskjell gir mer alger. Vi er
opptatt av at modellen skal bli et godt verktøy for vurdering av mulige tiltak. Det var i
utgangspunktet snakk om ekstern kvalitetssikring av modellen. Dette synes særlig relevant,
særlig når overgangspartiene måtte håndteres annerledes enn forutsatt. Ekstern kvalitetssikring
er ikke gjennomført.
Presentasjonen på årsmøte bør forenkles og populariseres.

2. REFERAT FRA STYREMØTE 9.10.2019
Referatet ble godkjent.

3. UTVALG FOR VANNMILJØTILTAK
- Vellykket driftsseminaret på Son Spa 30.-31.oktober med over 70 deltakere fra alle
fagrådskommunene. Gode tilbakemeldinger fra deltakerne.
- Komite for driftsseminaret 2020 satt ned og innspill til temaer gitt.
- Nytt prosjekt; DV-system. Spørreskjema laget og vil bli sendt ut til kommunene i løpet av
desember. Håper å få anskaffet konsulent i løpet av våren 2020.
- Nesodden kommune tar ansvar for Gemini fagdag i løpet av vinteren/våren 2020.
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4. UTVALG FOR MILJØOVERVÅKING
- I møte 2.12. vil vi få status på oktober toktet samt presentasjon av fjordmodellen.
- Søknad sendt til Miljødirektoratet om økonomisk støtte til risikovurdering av forurenset
sediment etter veileder M-409.
- Representant fra Bellona invitert til møte.
- Godkjenne 4- års samlerapport utarbeidet av Norconsult.

5. HØSTMØTE / EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Følgende vedtak må gjøres:
- Nye vedtekter og mandat for utvalgene. Vedtektene sendes ut på nytt etter kommentarer i
møte.
- Økning av kontingent fra kr. 3,50 til kr. 4,0 per innbygger. Når var siste kontingentsøkning?

6. INFORMASJON/AKTIVITET
Status sekretærstillingen – stillingen utlyst med søknadsfrist 1.12.19

7. EVENTUELT
- Mail fra Anja Celine Winger; Acona jobber med å utvikle en modell som kan beregne
fortynning, innlagring og utbredelse for et utslipp til vann. Prototypen er ferdig men trenger
noe justering for å tilpasses ulike brukergrupper.
Det vil være nyttig for oss å vise dere modellen og høre hvorvidt dette er noe kommunene,
renseanlegg og/eller vannforvaltningen kan ha bruk for.
Vi lurer derfor på om vi, i nærmeste fremtid, kan få komme på et møte til fagrådet?
Vi ønsker da å presentere, samt å diskutere modellen og videreutvikling med dere.

-

Fagrådet styre ønsker ikke å ta inn produktpresentasjoner, da det er kommunene/
anleggseierne som evt. har interessere seg for dette.
EHF fakturering til fagrådskommunene i forbindelse med kontingent og
driftsseminardeltakelse.

8. MØTEPLAN Våren 2020
Onsdag 29.januar
Onsdag 11.mars
Torsdag 23.april
Onsdag 27.mai
Møtene holdes kl. 13 hos VAV i Herslebsgate 5
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