
 
 

  
REFERAT, Styremøte 6, 2022 
Tid / Sted: 29.9.22, kl. 14:00— 15:00 / TEAMS 
 

Til stede: Forfall 
Sigurd Grande, leder, VAV Oslo  Mads Aulie, leder Utvalg for drikkevann 

-og Vannmiljøtiltak 
Knut Bjørnskau, leder Utvalg for Miljøovervåkning Niclas Wigforss, Nesodden 
Toril Giske, VAV   
Kari B. Thingnes, Asker  
Line Haug, sekretær, VAV Oslo   
Anette Bjerke, Ås kommune  
Eirunn Dvergsnes, Frogn kommune (vikar for Mads Aulie)  

 
Sak 
nr. 

 Ansvar 
og frist 

1.  Godkjenning innkalling og referat fra styremøte 29.9.22 

Innkallingen godkjennes. Ingen kommentarer, referat er godkjent.  
 
Vi ønsker Anette Bjerke, virksomhetsleder teknikk fra Ås kommune velkommen til 
Fagrådets styringsgruppe. Hun har jobbet tidligere i BYM, og jobber nå med VA i Ås. 
Anette erstatter Nils Erik. Ås kommune er fortsatt på omorganisering. 
Presentasjonsrunde. 
 

 

2.  Utvalg for drikkevann og miljøtiltak  
- Status: et kort møte på Teams-møte tidligere denne måneden. 
- Driftsseminaret i gang med planleggingen. Det blir på Son, 25-26 oktober. Det er 

over 65 påmeldt. Debattpanel m.m.  
- Kloringsseminar for driftsteknikere vannbehandling ble avholdt på Holmen 

Fjordhotell 20.-21.09. Tor Gunnar Jantsch, VAV, melder om godt oppmøte og 
gode tilbakemeldinger. Det er ønskelig å planlegge et tilsvarende seminar i 2023. 
Fagrådet har bistått med det praktiske rundt seminaret. Sigurd understeker 
viktigheten av nettverk.  
 

 

3.  Utvalg for miljøovervåking   
- Status: 29.8 var siste utvalgsmøte. Det ble her påpekt mangler ved NIVA 

leveranser. 30.08 ble det avhold møte om modellering av renseanleggene i Asker 
kommune. NIVA har fått oppdrag også fra Fagrådet.  
Dessverre fikk ikke mange fra utvalget være med på møtet på Bekkelaget 30.08.  
Knut har gitt sine innspill. Videre skjer det en del saker hos Miljødirektoratet. 

- PURA/ Nordre Follo jobber også videre med båtseptik-problematikken. De jobber 
nå med Oppegård båtforening.  

- Nytt møte 10.10. samt et til møte før jul, der tanken er å møtes fysisk og spise 
sammen.   

- Anskaffelser 2022: Det har blitt gjort et godt stykke arbeid fra arbeidsgruppen. 
Det er ikke opsjoner og ikke forhandlinger (kun intervjuer). 
Anskaffelsesdokumentene ferdigstilt. Utlysning av konkurransen nå. God 
forankring i vannområdene; Dette er kjernevirksomheten til Fagrådet!  

 



 
 

- Prosjekt felles resipient vurdering. Tilbakemeldinger fra PURA, Oslo, Nordre 
Follo, Veas, Bærum og Asker kommune. Hva er styrets rolle i dette? Styret skal 
holdes orientert. Sakspapirer kommer på mandag 3.10. Det burde vært sendt ut 
til dette møtet, men er dessverre ikke ferdigstilt.  

- Innspill: Det må si noe om saks/ spilleregler om deltakelsene. Det må være en 
forutsetning må være knyttet til publiserte artikler. Møtereferater etc. må være 
tilgjengelig.. Vi trenger å få frem kunnskap og det må være tilgjengelig. Dette kan 
f.eks. løses med en fane på nettsidene.  

- Knut har bedt Statsforvalteren om å avklare når det er frister for søknader om 
utslippstillatelse. Nordre Follo har vært i kontakt med Miljødirektoratet, og de 
menes at il renseanlegg så duger boks-modellen. 

- PURA sin strategihåndbok i målretting av tiltak i kommunene strategidokument 
fra Norconsult. Knut sender dokument til styret.  

 
4.  Aktivitet 2022 

1. Høstens møteplan. Forslag om ett møte om + tid og møte før jul. Line finner datoer. 
2. Høstmøte – Hva skal være temaer i år? NIVA sin prosjekt for Asker og for Fagrådet. 

Veas har bestilt egen modellering via Norconsult, det kunne være interessant å ha 
med. Norconsult har også gjort et arbeid for PURA, som også kan presenteres i dette 
forum.  

 

5.  Eventuelt 
 
- Orientering - strandnottrek: Havforskningsinstituttet er på tokt i Oslofjorden i disse 

dager. Line pratet med Halvor Knutsen tidligere i dag. Fagrådet venter på kontakt. HI 
spurte også om det var mulig å få ferdigstilling og fakturering i januar 2023. Styret 
godkjenner forslaget.  

- NIVA Ferrybox kontrakt. Videresendes til Knut og Toril.  
- Line utarbeider søknader til Fylkeskommunen og Statsforvalteren nå. Ingen 

justeringer i beløp, men anbefaler å legge inn en økning hos Statsforvalteren for 
2024. 

- T.o. Oslofjordmuseet/ Veas/ Asker ser på ny fjordredningskonferanse 2023 
 

 

 


