14.11.2014
STYREMØTE NR. 7, 2014

REFERAT
STYREMØTE NR.7, 2014, BLE HOLDT HOS VAV 14.11.2014 FRA KL. 13 – 14.30

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 9.10.2014
Referatene fra 9.10.2014 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 skal beskrive sine rutiner under hvert av punktene i
rapporten. Det er ønske om at dette arbeidet munner ut i et dagsseminar.
- Vellykket driftsseminar ble holdt 4. og 5.november 2014 på Radisson Blu Hotel i Nydalen.
- Svanhild informerer utvalget om muligheten for vannforsyning inn i Fagrådet igjen.
3. UTVALG FOR MILJØOVERVÅKING
- Oppfølging av workshop miljøgifter- litteraturstudiet om avrenning av prioriterte miljøgifter
fra tette flater. Andre statusmøte med Aquateam COWI er 18.november med gjennomgang
av aktivitet 2; «Sammenstilling og vurdering av litteraturreferanser fra andre prosjekter som
har beregnet tilførsler fra tette flater» og aktivitet 3 «Vurdering av tiltak og virkemidler for å
redusere tilførslene fra tette flater». Resultatet av litteraturstudiet kan gi nye prosjekter eller
tiltak.
- Arbeider med ny anbudskonkurransen for overvåkingen av fjorden fra 2015. Tilbud er
mottatt og forhandlingene er ferdig. Revidert tilbudsfrist er uke 47.
- I høringen av regional plan for vannforvaltning i Vannregionen Glomma 2016-2021
mangler det henvisning til Fagrådet og det koordineringsarbeidet som gjøres for
vannområdene i Indre Oslofjord. Representant fra Fylkeskommunen vil presentere planen i
neste utvalgsmøte. I etterkant av det møte vil utvalget ta stilling til om det er må sendes egen
uttalelse fra Fagrådets styre.
4. INFORMASJON/AKTIVITET
- Utvidelsen av Bekkelaget renseanlegg (UBRA) er påbegynt. Den første sprengningssalven
gikk av 13.november 2014.
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5. HØSTMØTE 2014
Høstmøte er 9.desember på Reenskaug Hotel i Drøbak.
Program for høstmøte er:
 Orientering fra styret og utvalgene
 Status for fjorden
 Presentasjon av hovedkonklusjoner på litteraturstudiet om avrenning av prioriterte miljøgifter
fra tette flater
 NIVAs kvalitetssikring av DHIs fjordmodell
 Omvisning på Universitetets Marinbiologiske Feltstasjon i Drøbak
6. FAGRÅDET I DAG
Fagrådet ble opprettet i 1977 og har siden arbeidet for en renere fjord. Fagrådets viktigste
oppgave har vært å overvåke forholdene i fjorden og kartlegge tilførslene av forurensninger til
fjorden. Dette har i perioder vært en utfordrende oppgave. Det har kommet henvendelse om å ta
inn vannforsyning under Fagrådets paraply igjen. Vannforsyningen har et annet nedslagsfelt
med andre og flere kommuner involvert enn fjorden.
Det er en berettigelse med oppfølging av fjorden gjennom årlig overvåkingsprogram i samarbeid
med vannområdene som overvåker tilførslene. Fagrådet overvåker hele Indre Oslofjord mens
det er tre vannområder som overvåker samme området. Hvis vannområdene skulle overta ansvar
for overvåkingen, ville ikke vannkvaliteten i fjorden få en helhetlig vurdering. I tillegg bygger
Fagrådet godt nettverk mellom medlemskommunene.
Vannforsyning er ikke like enkelt pga. nedslagsfeltet ligger i andre kommuner enn de som
allerede er med i Fagrådet pr dd. Fagrådet skal lage pilotprosjekt med klassifisering av
overvann, miljøgifter i resipienter og oppdatering av kilder, nedslagsfeltet til
drikkevannskildene. Vi står ovenfor klimaendring og kraftig befolkningsvekst som i først
omgang truer NOM-verdiene i råvannet. Reservevannforsyningen kan også bli en utfordring
fremover. Styret vil bestille pilotprosjekt med oppstart på nyåret og sluttføres innen utgangen av
mai 2014. Utredningen kan resultere i endring av gjeldende vedtekter. I prosjektet må behovet,
nivået og temaområder vurderes. Underveis vil det bli holdt milepælsmøter med oppdragsgiver
og ressurspersoner i noen av kommunene. Alle kommunene vil bli invitert til oppstartsmøte.
Prosjektarbeidet vil bli kvalitetssikret i den enkelte kommune.
7. EVENTUELT
Det var ingen saker til eventuelt.
MØTEPLAN VÅREN 2015 kl. 13 hos VAV i 1.etg i Herslebsgate 5:
Torsdag 29.januar
Tirsdag 10.mars
Tirsdag 14.april
Tirsdag 19.mai
Årsmøte 9.juni 2015
Høstmøte er 9.desember 2014 på Reenskaug Hotel i Drøbak.
Svanhild Fauskrud
Referent
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