
 
 

  
REFERAT, Styremøte 5, 2022 
Tid / Sted: 18.5.22, kl. 12:00— 13:10 / TEAMS 
 

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

 
Sak 
nr. 

 Ansvar 
og frist 

1.  Referat fra styremøte 16.4.22 

Ingen kommentarer, referat er godkjent.  

 
 
 

2.  Sak: helhetlig på utslippstillatelse for Indre Oslofjord 
- Ref. epost/ sakspapirer og møtet 6. mai om erfaringer med ny mal ved søknad 

om utslippstillatelse. 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 komplisert. Sigurd har invitert inn Helge E. fra VAV. Om dette er noe som 
Fagrådet skal ta videre, må det forankres i medlemskommunene. Forslag om å 
ha dette som tema/ på årsmøtet.  

- Helge har gjort noen betraktninger som han delte med styret i Fagrådet. 
Utslippstillatelsen trenger ikke være felles som sådan, men vi har en felles 
resipient. En resipient tillatelse har jo bare godkjent for 10 år, men dette har 
ikke vært praktisert. Ihht. Vannforeskriften skal det minst være god økologisk og 
kjemisk tilstand- og alle vannområdene i Indre Oslofjord er moderat. Tiltak på 
plass, dvs. mindre utslipp.   

- Krav til resipientvurderinger i en søknad om utslippstillatelse – hvilke effekter 
får det planlagte utslippet? Hva tåler indre Oslofjord, det er vel ingen som har et 
godt svar på i dag.  Og, hvordan går vi miljøtilstanden fra moderat til god? Ref. 
presentasjonen til Helge E., som ble sendt ut i etterkant av møtet.  

- Tilbakemelding så langt: Det ser ut som flere av medlemskommuner er positive. 
Oslo, Nordre Follo og Bærum.  Om dette forankres på årsmøtet i Fagrådet, så 
kan det lages en bakgrunn som kan spilles inn politisk.  

- Fagrådet tar en oppgave om beskrivelse om fjordens tålegrenser og 
mulighetene/ verktøyene vi har. Da trenger vi en budsjettpost, slik at vi kan ha 
mulighet til å bestille konsulentoppdrag e.l.  

- Asker er godt i gang med sin bestilling, og NIVA har allerede presentert 
tentative resultater for dem, 

- Saksdokument som kan si noe om dette, med et forslag samt revidert budsjett 
for 2022 og budsjettpost for 2023. Hvem skal hjelpe oss med dette arbeidet 
med et arbeidsprogram? Det ble ytret ønske om at det holdes intern i 
kommunene, og at det kobles opp mot vannområdene. Ekstern ekspertise kan 

 
 
 
 



 
 

bli aktuelt etter hvert. Det er også nødvendig å jobbe tett opp mot 
Miljødirektoratet og Statsforvalteren.  

- En del av uttaket er at Fagrådet nedsetter en arbeidsgruppe som utarbeider et 
arbeidsprogram. Oslo; stiller med 2, Nordre Follo 1, Bærum 1, og kanskje også 
Veas og Bekkelaget samt nordre Follo renseanlegg. Dette gjelder konkret på hva 
som skal fjernes må RA med.  Forslag om at Helge lager en sak.  

- Line ser på å revidere budsjettet, men avklare om dette er nødvendig eller om 
prosjektutgiftene faktisk begynner i 2023 og at dermed at det er overflødig å 
revidere 2022 prosjektet.  

 
3.  Utvalg for drikkevann og miljøtiltak  

- Utvalgsmøte i Bærum tidligere mai. Fikk presentasjon fra Statens vegvesen i 
dette møte, og neste gang er Statsforvalteren invitert.   

- Sandfang: ønsker å ha en workshop/ seminar for å dele kunnskap, og denne 
dialogen har allerede vist seg nyttig 

- Driftsseminaret i gang med planleggingen. Det blir på Son, 25-26 oktober.  

 

4.  Utvalg for miljøovervåking   
- Anskaffelser 2022: i gang med 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. 

- Toktrapport fra tidligere i år 
- 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 
 

 

5.  Aktivitet 2022 

- Årsmøte 2022: Faglige innlegg:  

1. Helge E. Innlegg for mulig felles utslippstillatelse for indre Oslofjord, med 
påfølgende debatt.  

2. Utfordre Veas til å presentere sine utfordringen (tenkte KVU etc.), forslag om 
interesseorganisasjoner om sine planer/interesser.  

3. Thrond Haugen, NMBU 

 

6.  Eventuelt 
- Årsberetningen 2021. Regnskapet godkjennes digitalt. Sendt over til revisor. 

Revisors godkjenning er det som gjenstår samt korrekturlesning.  
- Budsjett 2023 

 

 
 


