
 
 

  
REFERAT, Styremøte nr. 2, 2022 
Tid / Sted: 16.2.22, kl. 12:00— 13:30 / TEAMS 
 

Til stede: Forfall 
Sigurd Grande, leder Niclas Wigforss, Nesodden 
Knut Bjørnskau, leder Utvalg for Miljøovervåkning  
Mads Aulie, leder Utvalg for drikkevann -og Vannmiljøtiltak  
Kari B. Thingnes, Asker  
Toril Giske, VAV   
Line Kristin Haug, sekretær  

 
Sak 
nr. 

 Ansvar 
og frist 

1.  Referat fra styremøte 26.1.2022 
Ingen kommentarer. 
 

Line 

2.  Utvalg for drikkevann- og vannmiljøtiltak 
- Årets 2. møte ble avholdt digitalt 9.2. Diskuterte blant annet frakobling av 

taknedløp, og erfaringer ble delt. Det var planlagt befaring hos Nordre Follo 
vannverk. Denne er flyttet til mars.  

- Mads: gode erfaringer med vannforsyningssamarbeidet med VAV.  
- Sammensetning utvalgene: Hver kommune bidrar med en person i utvalgene. 

Det invitere inn fagperson/andre ved behov. Mangler fortsatt en person fra 
Nesodden.  
 

 

3.  Utvalg for miljøovervåking 
- Ikke noe nytt utvalgsmøte siden sist styremøte.  
- Det jobbes videre med modellutvikling. Det blir et stormøte torsdag 3.3. med 

flere aktører (NIVA, DHI, COWI, Fagrådet, vannområdene, Asker, VEAS). Dette 
blir spennende møte, dette blir en fagutveksling. Vi trenger videre snarlig 
oppfølging av saken. Forslag om nytt møte, møte nr. 2, med Miljødirektoratet.  

- Forslag om kort formøte med Asker kommune. Kari og Line ser på aktuelle 
datoer.    

- Ny anskaffelsesrunde for miljøovervåkning av indre Oslofjorden. Kommer over 
terskelverdi. 

- Ferrybox: tilbud godkjent, kontrakt signert. NIVA er en måned forsinket med 
leveringen, Line har akseptert dette. NIVA har også flere leveranser som er 
forsinket fra 2021. 

 

 
 
 

4.  Modellering (VEAS, Asker, og veien videre)  
- Fra Asker kommune får Fagrådet med en fagressurs, Kristin Jenssen Sola. Hun 

har jobbet lenge med avløpsmodeller. Hun har lest seg opp på NIVA og 
modellarbeidet. Kommentar: en overordnet modell/nivå, og den har ikke utgitt 
seg for å gjøre noe mer enn det. 

- Finansiering: Har vi noen muligheter innenfor rammeavtale? Line sjekker ut 
dette. Uklart hva som er innenfor de nåværende avtalene og evt. anskaffelse.  
Er det noen muligheter for å få dette (med)finansiering?  

 
 
 
 
 
 
Line 
 



 
 

- Det kan absolutt være relevant å se sammenheng mellom indre og ytre fjord. 
NIVA har prosjekter både i ytre og indre fjord (og Drammensfjorden), men 
muligens bruker ulike modeller. Kommentarer fra NIVA? 

- Fagrådet ønsker modeller som treffer litt bedre. Sigurd mener at vi bør belyse 
denne modellen for VEAS, Asker og Drammen, og hjelpe kommunene å komme 
videre med saken. Håpet er at vi får et nyttig verktøy fremover når det besluttes 
tiltak for fjorden.  

- Line skal på vegne av VAV skrive lite notat om Fagrådets arbeid mht. 
Oslofjorden tilstand og effekter av økt rensegrad, som skal til VAV og Veas. 
 

5.  Eventuelt 
- Årsmøte 2022 
- Ledig i Oslofjordmuseet i Vollen. Begrenset mulighet med proff digital 

overføring. Tirsdag.  
- Medlemmer på valg 2022: 
• Styremedlem og leder, Drikkevann- og vannmiljøtiltak: Mads Aulie, Bærum 

kommune. Ønsker gjenvalg. 
• Styremedlem: Kari Briseid Thingnes, Asker kommune. Ønsker gjenvalg. 
• Varamedlem til styre: Knut Bjarne Sætre, Bærum kommune. Sjekke opp 
• Varamedlem til styre: Toril Giske, VAV Oslo. Ønsker gjenvalg. 
- Publikumshenvendelser 
- Eiksmarka Rotaryklubb har kontaktet Fagrådet med en forespørsel om foredrag, 

19. april. Fagrådet ønsker å bidra her, Line stiller.  
- Kontaktet av student som skriver masteroppgave om Bekkelagsbassenget i 

samarbeid med NIVA. Skal se på om oppussing av renseanlegget har bedret 
vannkvaliteten i bassenget.  
 

 
 
Line 

 


