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REFERAT, Møte for prosjekt - Helhetlig resipientvurdering av avløpsvann til 
indre Oslofjord 
 
 
Tid / Sted: 10.10.22, kl. 14:30—15:05, Teams  
Til stede: Helge Eliassen (VAV), Line Haug (VAV, Fagrådet), Anita Borge (PURA), Ingvild 
Tandberg (vannområde Indre Oslofjord vest), Knut Bjørnskau (Nordre Follo), Justyna 
Krajczyk Blikset (Vannområde Oslo), Jessica Gunnarsson (VAV), Lars-Olov Orre (VAV), 
Kari A. Briseid Thingnes (Asker), Øystein Fure Mæhlum (Ås), Frode Hult (VAV), Eirunn 
Dvergsnes (Frogn), Randi Margrete Aamodt (Nordre Follo), Per Øystein Funderud 
(Asker), Toril Giske (VAV), Solveig Alvik (VAV), Kirsti Grundnes Berg (Veas), Kristin 
Jenssen Sola (Asker), Bjørn Hånde (Nordre Follo renseanlegg), Ranveig Haukeland Paus 
(Bærum), Hilde Johansen (Veas), Knut Bjarne Sætre (Bærum), Sigurd Grande (VAV). 
 
 
Sak 
nr. 

 Ansvar 
og 
frist 

1.  Dagsorden  

• Helge Eliassen, VAV, startet møte med å ønske velkommen. Ingen 
presentasjonsrunde. Eliassen: formålet med dette møtet er vedta 
organisering og ledere for den foreslåtte Styringsgruppe og 
Prosjektgruppe. Disse to lederne skal da jobbe videre med 
mandatet som skal godkjennes av Fagrådets styre.   
VAV er ønsker å fremme forslaget til organisering som kom fra 
Asker kommune etter sist møte (se sakspapirer).   
 

 
 
 

2.  Innspill og svar 
• Det kom flere gode innspill (se sakspapirer for detaljer). Eliassen 

har utarbeidet svar til disse innspillene/spørsmålene. 
• Knut Bjørnskau, Nordre Follo/utvalgsleder: utvalget for 

miljøovervåkning hadde møte tidligere i dag, og er veldig positive 
til den organiseringen Asker kommune foreslår. Han understreket 
også Fagrådets styrets rolle. Eliassen: Mandat, budsjett forslag 
mm. kommer, men organiseringen må først vedtas. 

• Innspill fra Anita Borge (PURA): Hun påpeker at det er 2 
vannområdeledere og 1 vannområdekoordinator. Dette bør 
spesifiseres i prosjektet, og ha in mente vedrørende organisering 
av referansegrupper etc.  

• Referater legges ut på Fagrådets nettsider.   
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3.  Presentasjon av forslaget 
 

• Per Øystein Funderud fra Asker kommune presenterte deres 
forslag (ref. sakspapirer). Han understrekte at det er viktig å 
komme rett ut fra starten, og at det er en organisering som er 
effektiv. Asker ser for seg en styringsgruppe som skal bestemme 
og en prosjektgruppe som skal arbeide, samt referansegruppe(r) 
som skal mene. Dette tror Asker vil bidra til klarere rollefordeling i 
prosjektet.   

• Styringsgruppen: Her har Asker ikke noen spesielle kommentarer. 
Gruppe som må med i et slikt prosjekt. 

• Prosjektgruppen skal være sammensatt av ressurser som har en 
lang kompetanse som utfyller hverandre, og som har satt av nok 
tid til å jobbe med dette, som er ledet av en prosjektleder. Grunnen 
til at de ønsket en gruppe er at ting henger sammen og at dette 
grepet ville gjøre det enklere å koordinere en effektiv 
gjennomføring. I denne gruppen er det fokus på kompetanse, men 
ser det som en fordel av kommunene er representert og stiller 
med ressurser.  

• Referansegruppe: Asker har ikke forslått hvor mange som bør sitte 
her, men foreslår at prosjektgruppen og styringsgruppen kan ta 
stilling til. De har skissert noen forslag. Kan være hensiktsmessig å 
dele denne opp, som høringsparter.  

• Knut Bjarne Sætre (Bærum): støtter Asker kommune sitt forslag. 
Det er viktig at alle er med. Vedr. ressursbruk så er de åpne for 
forskjellige løsninger mtp. deltakelse. 

• Veas: Er med, men vil være selektive for hva de vil bidra med da 
det kan være ulik innsats på ulike områder mtp. kompetanse og 
nytte. Det kan hende at det er områder der Veas mener det er 
hensiktsmessig med direkte kontakt med kommunene.  

• Knut Bjørnskau: Nordre Follo er med, og har allerede utpekt 2 
personer som kan delta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  Forslag til prosjektorganisering og ledere 
• Styringsgruppe 

o Deltagere fra alle kommuner, Veas og Nordre Follo 
renseanlegg 

o Forslag til gruppeleder: Frode Hult: Han er 
seksjonsleder vannmiljø i VAV. Han har jobbet i mange år 
med Oslofjorden, på ulike nivåer, vinklinger, mm. 

• Prosjektgruppe 
o «Arbeidende» ressurser med kompetanse fra kommuner og 

Veas/NFR (Totalt 4-6 personer) 
o Forslag til gruppeleder: Kristin Sola Jensen: Hun jobber 

i Asker kommune og har en doktorgrad på fremmedvann. 
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Hun jobber med avløpshånderting, og jobber mye med 
renseanleggene i Asker for tiden.   

 
I vedlegget er det satt opp mandat, men det som skal vedtas i møte er at 
det skal etableres en styringsgruppe og en prosjektgruppe. For disse 
gruppene er det det forslått to ledere som skal, om dagens forslag 
vedtas, utarbeide et endelig forslag til mandat.  
Eliassen forslår å vedta organisering og de to lederne. 
 
Vedtatt: Forslag til prosjektorganisering og forslag til lederne.  
 
 

 
 


