
 
 

  
REFERAT, Styremøte 4, 2022 
Tid / Sted: 27.4.22, kl. 12:00— 13:10 / TEAMS 
 

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

 
Sak 
nr. 

 Ansvar 
og frist 

1.  Referat fra styremøte 16.3.22 

Ingen kommentarer, referat er godkjent 

 
 
 

2.  Sak: helhetlig på utslippstillatelse for Indre Oslofjord 
- Ref. epost sakspapirer. Flere mener det er naturlig å se på det sammen/ i 

sammenheng. Det er opptil kommunene å vite hva resipienten tåler, men det er 
jo en komplisert sak. Det er stort for kommunen å gjøre dette, men også en stor 
jobb for Statsforvalteren.  

- Sigurd: invitere Helge E. (VAV) og Arne Harr til nest styremøte for å få til en god 
debatt på dette, og om dette er noe som Fagrådet bør ta videre. Om dette er 
noe som Fagrådet skal ta videre, må det forankres i medlemskommunene. 
Forslag om å ha dette som tema/innlegg på årsmøtet. Sigurd prater med Helge, 
så tar vi det derfra.  

 

 
 
 
 

3.  NIVA: status fjorden/ Status NIVA leveranser 
- Det er etterslep på en del leveranser, blant annet er siste toktrapport vi har 

mottatt fra høsten 2021. Ferrybox er ikke levert. NIVA skal også levere to 
faktaark innen året er omme. Vanndatabasen er ikke oppdatert.  

- Line lager en oversikt over manglende / etterslep på leveranser. Bekymringer 
over at vi ikke rekker å få full leveranse innen 2022 er over. Sendes til Sigurd, 
Knut og Toril for videre oppfølging.  

 

 
 
 
 
 
Line 

4.  Utvalg for drikkevann og miljøtiltak  
- Utvalgsmøte 30. mars med befaring i Nordre Follo vannverk. Rekruttering og 

atomberedskap var blant temaene som ble drøftet.  
- Driftsseminaret i gang med planleggingen.  
- Sandfang: ønsker å ha en workshop/ seminar for å dele kunnskap. Sigurd sender 

presentasjon / info til Mads. 
- Samlinger for driftsteknikere vannbehandlingsanlegg - (indre) Oslofjord – følges 

opp med arrangementer i år. Det er ønskelig å eksemplifisere verdien av 
nettverket. Vi ser at dialog er nyttig.  
 

 

5.  Utvalg for miljøovervåking 
- Oppfølging av modellering: Asker er kommer i gang med prosessen. Fagrådet 

følger etter. NIVA har gitt beskjed om at de kan levere raskt, dvs. før sommeren.   

 



 
 

- Veas: har de en parallell progress gående? Line sender en e-post til Veas for å 
høre om det er noe her. I samme e-post vises det til det modellarbeidet Asker 
og Fagrådet gjør.   

- Anskaffelser 2022: vi har akkurat hatt møte vedr dette, med vannområdene – 
som kom med gode innspill. Utfordrere også på opsjoner. Knut tenker vi 
beholder nåværende stasjoner, men ser på mulighet for å justere/ supplere. 

  
6.  Aktivitet 2022 

- Årsmøte 2022: må sende kalenderinnkalling. Faglige innlegg: innlegg for mulig felles 
utslippstillatelse for indre Oslofjord. Utfordre Veas til å presentere sine utfordringen 
(tenkte KVU etc.), forslag om interesseorganisasjoner om sine planer/interesser? 
Forslag om Schulze, Naturvernforbundet og Fredrik Myhre, WWF. 13. mai har Veas 
et arrangement, men usikkert hva opplegget er. Båtseptik er et alternativ, for 
eksempel Anita Borge har erfaring fra PURA i 2021.  

- Årsberetningen 2021: Mangler Ferrybox og revisors beretning. Spørsmål om det 
skal være noe på regional vannforsyning? Line ber Lars komme med oppdatering.  
Når det gjelder rapporter så er det bare rapportert om NGI. Rapportene for DHI og 
COWI er interne?  

 

7.  Eventuelt 
- Årsregnskapet 2021. Regnskapet godkjennes digitalt.  
- Budsjett 2023: Forslag til Modellanalyse-post. Andre prosjektoppgaver? Det bes om 

innspill til budsjett. Husk nye opsjoner med nytt overvåkningsprogram. Det kan 
komme nye punkter og parametere. Legges ikke opp til kontingentendring for 2023. 
Fullmakt innenfor en viss ramme, hvordan dette evt. gjøres – Line sjekker. Synligjøre 
reservere.  

- Line holdt presentasjon for Rotary i Bærum i forrige uke.  
- Sigurd ønsker å lage en oversikt over kvalitetssikringsarbeidet av modellen. Et 

dokument som oppsummerer arbeidet. Er tillitten til modellen styrket? Toril ser på 
dette, men trenger tid for å få utarbeide et dokument. 

 

 

 
 


