Oslo 16.3.20
STYREMØTE NR. 2, 2020
REFERAT

STYREMØTE NR. 2, 2020, BLE HOLDT HOS VAV 11.3.2020 FRA KL. 13 – 14:40

Til stede:
Sigurd Grande, leder
Kari A. Briseid Thingnes, nestleder
Nils Erik Pedersen, Ås
Knut Bjørnskau, leder Utvalg for miljøovervåkning, møteleder
Mads Aulie, Bærum, Utvalg for vannmiljøtiltak
Toril Giske, vara
Svanhild Fauskrud, sekretær
Forfall:

1. REFERAT FRA STYREMØTE 29.1.2019
Referatet ble godkjent.

2. UTVALG FOR VANNMILJØTILTAK
- Nytt prosjekt; DV-system. Spørreskjema er sendt ut til kommunene med svarfrist 21.2.2020.
Det er laget et utkast til utlysningstekst som kan sendes konsulenter.
- Gemini fagdag arrangeres hos VAV 14.5.2020.
- Driftsseminaret 2020 arrangeres 28.-29. oktober på Holmen Fjordhotell. Seminarkomite er
Magnus, Siv og Eivind.
- Etter at drift vannforsyning ble lagt til dette utvalget, kan det være behov for to
representanter fra enkelte kommuner, hvis ikke samme utvalgsmedlem jobber med både
vann og avløp. Det må avklares med kommunene om de ønsker flere representanter fra
drikkevann. VEAS og vannbehandlingsanleggene bør inviteres til utvalgsmøtene.
- Det er ønskelig at vannforsyningsmodellen presenteres for utvalget. Siden Svenja har sluttet
må det avklares med Lars Hem hvem i VAV som skal følge opp dette videre. Videre bør det
avklares hvordan modellen skal kunne deles mellom medlemskommunene. Bør aktuelle
autoriseres? Oppdragsbeskrivelsen til Sweco må sjekkes og man må sikre at data ikke
kommer på avveie, verken nå eller ved fremtidig bruk av modellen. Hjemmesidene må
oppdateres med informasjon om prosjektet.
- Nordre Follo kommune har sendt en henvendelse til VAV vedrørende kostnader knyttet til å
overføre spillvann fra NRF til Bekkelaget renseanlegg. Svar er sendt til eierkommunene i
NRF.

3. UTVALG FOR MILJØOVERVÅKING
- Utvalget hadde møte 13.2. Utvalget kom med sine tilbakemeldinger på rapportutkastet
«Modellering av miljøtilstanden i indre Oslofjord sett i lys av utslippstillatelser og
befolkningsutvikling». Hovedpunktene var at NIVA på etterstrebe å unngå dobbeltregnskap
for vassdragene, overvann, få med påvirkningen fra ytre fjord, befolkningsøkning i alle
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kommunene rundt indre fjord, saltholdighet og utveksling mellom bassengene må
videreutvikles. VEAS har hatt møte med NIVA og kommet med egne tilbakemeldinger
blant annet om at KOF er for høy inn til renseanlegget og TOC er for lav i modellen. Knut
kontakter prosjektleder for å be om at rapport ferdigstilles snarest.
Ekstern kvalitetssikring av rapporten. NIVA har selv foreslått SMHI. Toril sjekker hvordan
dette skal ordnes som innkjøp og finner tre mulige leverandører. I tillegg til SMHI kan vi
kontakte DHI. Norconsult hadde også et forslag som inngikk i siste tilbud. Fagrådet må
presisere i utlysningen hva oppdraget går ut på. Ønsker vi en datateknisk gjennomgang av
modellen, eller bare en kontroll på om resultatene er riktige? Modellen gir inntrykk av at
fjorden er veldig robust, i motsetning til hva inntrykket er i rapporten fra Miljødirektoratet
«Helhetlig plan for Oslofjorden».
Søknad sendt til Miljødirektoratet (MD) om økonomisk støtte til risikovurdering av
forurenset sediment etter veileder M-409. Miljødirektoratet har innvilget midler til
gjennomføring av prosjektet. De ber også om at det tas inn et ekstra prøvepunkt i Holtekilen
som dekkes av dem. Vannområde Indre Oslofjord Vest dekker eget punkt i Hundsund som
også vil inngå i prosjektet. Økonomisk støtte fra Fylkesmannen mottatt i 2017. Resten av
egenandelen dekkes av fagrådets midler (som er lavere enn kontingent økningen. I tillegg er
ingen opsjoner eller foraminiferundersøkelser bestilt). Det ble skrevet en endringsavtale for
dette oppdraget da søknaden ble sendt inn første gang. Toril ber innkjøp om en juridisk
vurdering av gyldigheten før Norconsult starter opp.
NITO ønsker presentasjon om miljøtilstand i Indre Oslofjord av Fagrådet 23.4. Knut og
Andre Staalstrøm deltar.
Multisensor i Årungselva er oppe og går igjen etter en kort periode ute av drift. Det er i regi
av PURA Har avklart med NMBU at algesensor i Årungen kan benyttes.
Simon Haraldsen har gått av med pensjon fra FMOV, mest sannsynlig at Håvard Hornæs
overtar som representant i Fagrådet.

4. INFORMASJON/AKTIVITET
- Line Kristin Haug overtar som Fagrådets sekretær fra 14.4.2020 i kombinasjon med
stabsstilling i VAV.
- Regnskapet for 2019 ble signert av styret i møtet. Driftsseminaret gikk i underskudd, hadde
ikke tatt med i beregningen at parkering ville bli fakturert. Man bør vurdere om
deltakeravgiften skal økes noe. For øvrig er det mulig at NIVA ikke har fakturert alt fra
2019 enda, og naturtypekartleggingen har blitt utsatt.
5. EVENTUELT
- Henvendelse fra Stig Hvoslef i Fylkeskommunen vedrørende bruk av masseoverskudd i
Bærum kommune til overdekking av forurenset sjøbunn i Vestfjorden. Fagrådet var ikke
delaktig i Ren Oslofjord prosjektet som ble ledet av Miljødirektoratet. Oslo Havn har i
etterkant overtatt overvåkingen. NIVA har sammenstilt funn i sedimenter og Aquateam
Cowi bistod i å kartlegge tilførsler til Oslofjorden. Fagrådet har ingen stor administrasjon
som kan håndtere slike saker. Toril sender ut forslag til svar.
- Årsmøte 3.6. Sted er foreløpig ikke avklart.

6. MØTEPLAN Våren 2020
Torsdag 23.april
Onsdag 27.mai
Møtene holdes kl. 13 hos VAV i Herslebsgate 5
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