Oslo, onsdag 22. september 2021

REFERAT, Styremøte nr. 7, 2021
Tid / Sted:22.09.21, kl. 13:00— 15:00 / TEAMS
Til stede:
Sigurd Grande, leder
Mads Aulie, leder Utvalg for drikkevann -og Vannmiljøtiltak
Knut Bjørnskau, leder Utvalg for Miljøovervåkning
Nils Erik Pedersen, Ås
Toril Giske, Oslo (VAV)
Tone Høysæter, sekretær og referent

Forfall
Kari B. Thingnes, Asker
Niclas Wigforss, Nesodden

Sak
nr.
1.
Referat fra styremøte 20. august 2021 godkjent
2.

Utvalg for drikkevann- og vannmiljøtiltak
Driftsseminaret 3.- 4. november 2021, Holmen fjordhotel
Invitasjon med program sendes ut denne uka.
Sandfang
Kompetansebygging i utvalget gjennomført. Jobber nå med å lage informasjonsmateriell
– ønsker trolig å engasjere konsulent.
Har fokus i bransjen nå – viktig å understreke at dette er en rense-enhet.
Nettverk vannforsyning - vannbehandlingsanlegg
Et møte gjennomført. Tilbakemelding fra deltaker er at det var nyttig og møtes.

3.

Utvalg for miljøovervåking
Årsrapport NIVA 2021 ferdig: dypvannsutskifting i april. Aerococcus ikke funnet i år.
Ferrybox rapport underveis – litt manglende overvåking i år da båten har hatt færre
avganger pga korona.
Hendelse med algesensor i Årungen-elva:
Cyanobakterier ble målt, men i mindre mengde enn tidligere hendelse. Fant en plausibel
forklaring, og peaker i målingene kan forekomme. Badeplassen (i Bunnebotn) ble ikke
stengt.

4.

Kvalitetssikring av fjordmodellen – status
DHI har levert rapport
De bruker et annet konsept (3D-modellering), som brukes av forvaltningen i Danmark.
NIVA er en «boks-modell».
Cowi
Har ikke levert, men ba om møte for avklaringer, der Knut, Toril og André deltok. Har en
annen tilnærming - ser på fysiske forhold.
Det er ønskelig å ha en modell som kan fungere bl.a. som beslutningsgrunnlag for
plassering av renseanlegg.
Disse evalueringene kan være innspill til Statsforvaltereen og M.dir. til tiltaksplanen.

Ansvar
og frist

5.

Søknad til Miljødirektoratet trinn 3 risikovurdering av sediment – orientering
framdrift
Det er satt ned en egen arbeidsgruppe for å lage søknad: Anita (PURA), Gro (Bærum),
Toril (Oslo) og Knut (Nordre Follo. Sender forespørsel per e-post til aktuelle konsulenter.
Frist for søknad er utsatt til 11. desember (fra 15. oktober).
Bærum vil ha ekstra undersøkelser for sine områder.
Oslo Havn overvåker mye allerede som oppfølging av Ren Oslofjord-prosjektet.

6.

Fjordens tålegrense
Oslofjordrådet bestående av folkevalgte fra aktuelle kommuner er konstituert. Det skal
rapporteres på tiltakene i tiltaksplan for Oslofjorden.
Vannområdene og vannforskriften ble (nesten) ikke nevnt, men deres viktige rolle i bl.a.
tiltaksoppfølgning har blitt kommunisert og oppklart per e-post i ettertid. Viktig å bruke
etablerte samarbeidsarenaer (og kompetanse).
Tiltaksplanen berører også arealforvaltning og kommuneplaner.
Oslofjordrådet bør inviteres til årsmøte, høstmøte og liknende. Tone setter det inn i
adresseliste for høstmøtet.

Tone

Vi bør vurdere å se på hvor stor andel av nitrogen kommer fra renseanleggene?
Er det aktuelt å gjøre grundigere analyse av kildene og deres betydning?
Styret foreslår at fjordens tålegrense blir tema til høstmøtet:
Hvordan finne ut hva fjorden tåler?
- Innlegg om fjordmodellen ved DHI, Cowi og NIVA. Toril sprø DHi og Cowi
- Inviter med Statsforvalteren, M.dir og departementet.
Få hjelp til å oppsummere og fasilitere. Oslofjorden friluftsråd? WWF ?
Høstmøtet tema til neste styremøte 22.okt.
7.

Knut,
Toril,
Tone

Opphavsrettigheter ved bruk av bilder - orientering
Vi har vært nødt til å fjerne et bilde fra våre nettsider og betale NTB for ulovlig bruk av
dette.
Vær oppmerksom på hvilke bilder vi bruker, spør og evt. betal for å bruke bilder, samt
husk å kreditere fotograf. (Evt. bruk egne bilder).

8.

Eventuelt
Forskningssøknad til RFF om miljøforhold og blåskjell i Oslos havnebasseng
Prosjektforslag fra NIVA m.fl. der de ønsker fagrådet som prosjekteier.
Styret ønsker å forsikre seg om at det ikke medfører kostander for fagrådet, og at dette
ikke er konkurransevridende.
Tone ber om utdyping fra NIVA, hører med bl.a VAVs FoUi koordinator Anette om evt.
juridiske dimensjoner, og lager en kort risikovurdering basert på dette.
Styret tar endelig beslutning per e-post.

Tone
1. okt.

