
 
 

  
REFERAT, Styremøte 7, 2022 
Tid / Sted: 27.10.22, kl. 12:00— 13:00 / 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.  
 

 

2.  Utvalg for drikkevann og miljøtiltak  
- Driftsseminaret ble arrangert på Son, 25-26 oktober. Det var over 85 

påmeldt. Debattpanel slo an i publikum, og lurt å ta med til neste år. Alle 
kommuner unntatt Nesodden deltok. Dette må følges opp da Nesodden. 
Å bygge nettverk er en del av Fagrådets mandat. Sigurd trekker frem 
vannoverføring til Oslo, fra NRV og Bærum er et eksempel.  

- 15.11 er neste utvalgsmøte.  
 

 

3.  Utvalg for miljøovervåking   
- Status: Sist møte 10.10. Blant annet ble rapporten fra NIVA delvis 

presentert. NIVA viste også til oppdraget for Miljødirektoratet. Det blir 
altså 3 rapporter før jul (Asker, Fagrådet og Miljødirektoratet). Neste 
møte er før jul, der utvalget skal møtes fysisk. Ny avtale med Ferrybox ble 
diskutert.  

- Anskaffelser 2022: Frist 4.11. Det har blitt gjort et godt stykke arbeid fra 
arbeidsgruppen. Det er ikke opsjoner og ikke forhandlinger, kun 
intervjuer. Ny avtale er på plass til jul.  

- Prosjekt felles resipient vurdering. Spørsmål om når oppfølging av. Det 
pågår et aktivt arbeid. 

 

 

4.  Sponsing av infotavle på Nesset  
Styre vedtar at Fagrådet sponset med beløp 25.657 til infotavle, via PURA, 
 ref. tidligere e-poster og behandling i utvalg for miljøovervåkning i 2021.  
 
Line følger opp PURA.  

 



 
 

5.  Forespørsel: Invitasjon til deltakelse i Programstyre for Frisk Oslofjord 
Se epost fra Frisk Oslofjord/ HI.  
Styret mener Fagrådet dessverre ikke kan prioritere forespørselen. Fagrådet må 
blant annet prioritere prosjektet med felles utslippstillatelsen i fjorden.   
 

 

6.  Økt refusjon post sekretær  
Forslag fra styreleder om å øke refusjon til 50 %. Det har ligget på samme nivå i 
samme i nivå i flere år nå, fra ca. 300 000 fra 500 000.  
 
Styret godkjenner forslaget. 
 
Diskusjon rundt prosjektet og timeføring.  
 

 

7.  Aktivitet 2022 
- Høstmøte 

• NIVA presenterer sin rapport/modellresultater.  
• Norconsult komme med sin Veas-rapporten. 

Forslag om å ha en paneldebatt og spille opp en diskusjon rundt det 
Noen fra kommunene, statsforvalteren. Arne Harr forslag til moderator.  
Det ligger en tiltaksliste for Oslofjorden. Noen i Miljødirektoratet kunne 
presenterte status? 
Nytt avløpsdirektiv: kan det være noe å debattere eller er det for tidlig? 
 

 

8.  Eventuelt 
- Kontrakten med Havforskningsinstituttet er ferdigstilt. Rapport kommer i 

januar.   
- Line skal holde nytt foredrag om Indre Oslofjord hos Rotary Bærums verk i 

neste uke.  

 

 


