
 
 

Oslo, 11.3.2021 

REFERAT, STYREMØTE NR. 3, 2021 
TID / STED: 11.3.2021, KL. 12:00— 13:30 / TEAMS 

Til stede:  Forfall 
Sigurd Grande, leder Nesodden kommune  
Mads Aulie, leder Utvalg for drikkevann -og Vannmiljøtiltak  
Knut Bjørnskau, leder Utvalg for Miljøovervåkning  
Kari B. Thingnes, Asker  
Nils Erik Pedersen, Ås   
Toril Giske, Oslo (VAV)  
Line Kristin Haug, (permisjon fra 11. mars - november -21)  
Tone Høysæter, sekretær og referent  

 

Saknr.  Ansvar 
og frist 

1.  Referat fra styremøte 17.2.2021 godkjent  

2.  Utvalg for drikkevann- og vannmiljøtiltak 
Sandfang:  
Nettverksbygging og informasjonsflyt viktig.  
➔ Fagrådet ved utvalget ønsker å arrangere seminar før sommeren.  
Miljøovervåkingsutvalget vil være med, og ønsker forankring i begge utvalg. 
Viken fylkeskommune ønsker å være med. Statens vegvesen må inviteres med.  
Juridisk vurdering (ref. Bærum) tas med. Miljødirektoratets avklaring fra 2017 
= ikke lov å bruke gebyr: Sigurd finner frem tekst.  
 
Samhandlingsplattform for vannbehandlingsanlegg  
Bli kjent møte først. Aktuelle deltakere: ABV, Nordre Follo, VAV, NRV, MOVAR, 
private (Enebakk, Asker) 
 
Driftsseminaret 
Komite nedsatt, det planlegges for kombinert fysisk og digitalt seminar 

 

 
 
 

3.  Utvalg for miljøovervåking 
Møte i utvalget 23. mars: orientering om e-DNA ved Miljødirektoratet (Mdir). 
 
Oppfølging av NGI-rapport Risikovurdering av sedimenter indre Oslofjord 
Eget møte med Miljødirektoratet og statsforvalteren 15. mars  
Hvem og hvordan følge opp dette videre?  
Vi bør «koble på» Oslofjordplan-folka M-dir. 
 
Tilbud Ferry-boks er ikke mottatt. Følges opp. 
Koble satellittdata (gratis) til disse. 
 
Evaluering av Oslofjordmodellen (anskaffelse) 
Behovsmelding er justert 
 
Uttalelse til høring av Vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/thy/Downloads/NGI_RisikovurderingsedimenterindreOslofjord_Trinn2_endelig%20(2).pdf
https://www.vannportalen.no/horing-av-vannforvaltningsplaner-og-tiltaksprogram-2021/


 
 

 

4.  Informasjon/aktivitet 2021 
Årsberetning 2020 
Line har startet. Noen bidrag mangler. 
Årsregnskap og balanse: Tone sender oppdatert 
Kontingenten er 4 kr per innbygger 
Hva ligger i post 2090: «Udekket tap»? 
 
Årsmøte 2021 (dato/sted/budsjett) - torsdag 3. juni 
Digitalt og fysisk 
Tema fjordmiljø: 

- NGI-rapport presenteres 
- Fjordmodellen 
- Fjordplanen  

 

 
 
 
 
 
 
 
Tone 
sender 
ut «save 
the 
date» 

5.  Regional reservevannforsyning  
Det er laget mandat for igangsetting av prosjekt for Reservevannforsyning på 
aksen Østfold-Follokommunene-Oslo. Det er skissert en prosjektorganisasjon 
bestående av de berørte kommunene Ås, Frogn, Nordre Follo, Vestby, Oslo og 
MOVAR. NRV, Glitre, ABV, Enebakk, Asker, Bærum og Nesodden har vært med 
i de tidligere prosjektene og holdes orientert, evt inviteres til å 
delta/observere. Lars Hem (VAV) er prosjektleder. 
 

 

6.  Deltakelse i utvalgene  
Asker kommune ønsket å ha to deltakere i drikkevannsutvalget utvalget (fra 
ulike fagfelt), men dette behovet utgår dersom eget arbeidsutvalg for regional 
vannforsyning jamfør sak 5. 
Bekkelaget RA inviteres til å delta i miljøovervåkingsutvalget. 
I stedet for å utvide utvalgene, kan arbeidsutvalg-/grupper opprettes brukes 
for konkrete problemstillinger. 
 

 

7.  Eventuelt 
Webinar: miljø, klima og arealplanlegging i kommunene i Viken og Oslo ble 
arrangert 10.-11- mars. (Det er foreløpig ikke lagt ut opptak). 

 

 

8.  Møteplan våren 2021 
Onsdag 21. april kl. 13. 
Onsdag 26. mai kl. 13 – forberedelse årsmøte  
Torsdag 3. juni - årsmøte 

 

 

 

https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/kurs-og-konferanser/2021/03/kommunesamling-om-miljo-klima-og-arealplanlegging/

