Oslo, 23.09.2020
REFERAT, STYREMØTE NR. 7, 2020
Tid / Sted: 23.09.2020, kl. 12:00— 13:30
Til stede:
Sigurd Grande, Leder
Mads Aulie, Bærum, Leder Utvalg for drikkevann -og Vannmiljøtiltak
Knut Bjørnskau, Leder Utvalg for Miljøovervåkning
Nils Erik Pedersen, Ås
Toril Giske, VAV Oslo
Line Kristin Haug, Sekretær

Saksliste:
1. Referat fra styremøte 28.08.2020
-

Referatet godkjent.

2. Utvalg for drikkevann- og Vannmiljøtiltak
- Driftsseminaret 2020 ble avlyst etter avgjørelsen forrige styremøte. Det praktiske er tatt hånd
om av driftsseminar-gruppen.
- Arbeid med reservevannforsyning/ Oslofjordmodellen. Det ble holdt møte i Ås, onsdag 2.
september, mellom Sweco og interesserte aktører. Follo regionen skal se på om de ønsker å
formalisere en henvendelse. Sweco ferdigstiller rapporten i begynnelsen av oktober. Det var
uklart hva som er Fagrådets rolle videre, denne saken tas opp som sak under eventuelt.
- Prosjektmandat for implementere/ videreutvikle DV-system i kommunen. Line har sendt
inn forespørsel til juridisk hos VAV, støtte til anskaffelsesbiten. Fagrådet må eventuelt stå for
anskaffelse selv. Fagrådet har ofte behov for juridisk assistanse. Bør vi ha en samarbeidsavtale
om anskaffelse, så slipper vi å ta den runden hver gang vi trenger bistand? Line hører med Laila
O. hos VAV Se på å lage et forslag til en rammeavtale med x antall timer på juridisk bistand etc.
Samtidig prøve å holde økonomien nede, så Fagrådet kan konsentrere seg om sin
hovedbeskjeftigelse overvåkning.
- Sak om brønnboringer. Stein Karlsen har hatt kontakt med Norsk vann, og de er interessert i et
slikt prosjekt. Spørsmålet er om Stein skal forfatte et utkast, som sendes fra Fagrådet
(utvalgsleder og leder)? Fagrådet ønsker å gå for dette forslaget. Stein trenger 14 dager på å
formulere utkast, så ser vi på utkastet på neste styremøte, og så tar saken videre.
- Neste møte i utvalget er 14 oktober. Da den vanlige høstaktiviteten driftsseminar ikke blir noe
av, bør vi se på alternative fokus områder/ aktiviteter. Da kommer vannforsyning opp som tema,
for å se på mulige aktiviteter fremover på dette tema. VAV har gått noen runder på avtaler som
trengs å moderniseres, som kan være et innspill til diskusjon, VAV kan orientere om hva de har
tenkt.
3. Utvalg for miljøovervåking
- Utvalget hadde fysisk møte 4.9, med noen på Teams. Andre fra NIVA var til stede på møtet.
Han orienterte både om fjorden og det ble en lang og god diskusjon om faktaarket. Det ble
fremlagt et populariserte faktaarket, og vi avventer nytt faktaark-utkast.
- Prosjektet forurensede sedimenter i Indre Oslofjord. Ble også diskutert på møtet 4.9, blant
annet ble det diskutert behov og strategisk plassering av prøvepunktene. Utvalget har hatt
oppstartsmøte og statusmøte 1 med NGI (Norges geotekniske institutt). NGI har gjennomført sin
oppstart prøvetaking 15.9. Til orientering, Utvalget har takket ja til opsjonen. I første fase ble
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-

det videre avdekket et større behov for flere punkter, iht veilederen, noe som fase 1 ville ha
avdekket uavhengig av hvem som gjennomførte gjennomgangen av eksisterende datamateriale.
Det ble avdekket behov for flere prøvepunkter (for å få oppdatert/ relevant data). I tillegg har det
vært innspill om behov for flere analyser, dette gjelder blant annet Hundsund (mulig rester fra
avising fra tidligere Fornebu flyplass). NIVA har et tilsvarende prosjekt fra Miljødirektoratet,
som gjelder store deler av Norge. Vi koordinerte med NIVA for å kvalitetssikre, og NIVA var
med gjennomgangen av prøvepunktene. NGI har videre kontakt med Elisabeth Alve vedr.
foraminiferer. Foraminiferer kan linkes mot forurensinger. Det blir en interessant rapport, som
er viktig for kommunene og vannområdene.
Ferrybox-tilbudet er akseptert. Vi har takket ja til opsjon vedr utvidet analyse av løste
næringssalter for et halvt år. Opsjon 2: Det er også konsoller, som utvalget takket nei til. Det kan
være aktuelt senere.
Søknader. Søknader sendt til Fylkesmannen og fylkeskommunen i september.
Mulig prosjekt med UiO. Ketil Hylland har foreslått (oppfølging) prosjekt om fiskebestanden.
Mulig å sjekke fiskearter (eDNA i vannprøver) i Oslofjorden. Saken ble tatt opp i utvalgsmøtet,
hvor deltakerne følte de trenge mer informasjon om prosjektet. Line har bedt Ketil om
ytterligere informasjon om prosjektet.
Fjordmodellen. Videreutvikling / kvalitetssikring av modellen henger fra forrige årsmøte.
Styret bør ta stilling til veien videre. Økosystemtjenester, blåskjell og andre biologiske
parametere som kan bidra til å rense fjorden. Niva hadde også noen innspill/ alternativ- en
professor i Sverige. Jobbe litt videre med å formulere noen problemstillinger her. Få innspill fra
Niva samt Paulo fra UiO. Vi har jo andre modeller i VAV, som kanskje kan komme med
innspill? DHI har en modell, med erfaringer fra Sverige. Uansett, vi har brukt mye midler på
modellen, men vi får se på ytterligere behov og kvalitetssikte dem.
Fagrådet bør se videre etter eksterne fagmiljøer som kan kvalitetssikre samt gi perspektiver for
videre utvikling. Forslag om å høre om Havforskningsinstituttet har erfaring og/ eller noen
synspunkter som vi kan jobbe videre med (Toril og Line følger opp saken). Har modellen evt.
svakheter vi bør vite om? Det er momenter vi er usikre på. Ønsker perspektiver på videre bruk
av modellen. Saken tas opp igjen på neste styremøte.
Høringsperiode for fjordplanen. Gi innspill fra Fagrådet og fra vannområdene og komme med
momenter. Det er ikke lenge til dette skal ute på høring. Kommer en pakke for neste
planperiode. Vannområdene har gitt tilbakemelding. Men usikker på når det faktisk foreligger,
innspurten nå, står kanskje på Miljødirektoratets nettsider. Line sjekker ut når den foreligger.
Fagrådet bør ha god tid til å gjennomgå den og komme med innspill. Vurdere å komme med
innspill fra modellen.

4. Informasjon/aktivitet
- Logo. Brevhoder og logoen er kopi av en kopi. Blitt litt dvask og er heller ikke vektorisert. Line
lager et notat om synlighet/ profilering, herunder ny logo. Oppdatert versjon av gammel versjon
akseptert.
5. Eventuelt
- Videre arbeid med reservevannforsyning. Etter møtet tidligere denne måneden var det uklart hva
som er veien videre når Sweco har ferdigstilt sin rapport. Skal Fagrådet engasjerer seg videre
eller la det være opp de enkelte aktørene? Dette ble ikke konkludert i møtet. Fagrådet kan være
initiativtaker for å ta opp dette videre. Noe usikkert hva som er den beste veien videre, men det
også handler om lokal forankring som en parallell prosess. Eksempelvis, Ås kommune legger
inn regional vannforsyning i hovedplanen, innen nyttår, for å få politisk forankring i saken.
Videre, må det formaliseres avtaler i regionene. Her må vi snakke sammen, men her ligger det
en del arbeid for alle aktører. Styret mener at Fagrådet bør jobbe videre med dette initiativet.
Utfordringer når det kommer til det konkrete. Forslag om nytt møte for over jul eller til våren.
Aksjon: Fagrådet jobber videre med den ferdige rapporten fra Sweco og videre tiltak.
- Årsmøte. Fagrådet må gjennomføre årsmøte iht vedtektene. Vurdere «profesjonelt» møtested,
dvs. med god lyd og videooverføringsmulighetet. Line sjekker ut mulighetene. Inkludere faglig
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innhold, som f.eks. modellen og regional vannforsyning? Det er et nytt styremøte i oktober,
innen den tid har vi tid til å sende ut det formelle, slik som budsjett. Valgkomiteen informert.
Huske formelle krav. Avklare hvordan best registrere stemmer eller forslag digitalt. Styret og
innledere fysisk til stede, ellers digitalt.
➢ Faglig innslag? Status for fjorden er alltid aktuelt (NIVA). Kanskje vannforsyning skal inn,
eller er dette behandlet i høst? Kanskje to innlegg til? 1-2 timer til formelle og 1-2 faglige. Kan
snakke om økosystemtjenester, eksempel David Barton med presentasjon fra NINA. Mikroplast
var allerede oppe. Forslag om næringsaktørene i fjorden; hva betyr fjorden situasjon for
næringsaktørene? Thrond Haugen (professor NMBU) og co, status nå? Fra UiO? Hva skjer i de
tre renseanleggene; Nordre Follo, VEAS og Bekkelaget. Status. ca. et kvarter (totalt 45)
6. Møteplan høsten 2020
• Fredag 28. august
• Onsdag 23. september
• Torsdag 22. oktober
• Onsdag 18. november
• Onsdag 09. desember
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