
 
 

     Oslo, 22.10.2020 

REFERAT, STYREMØTE NR. 8, 2020 

Tid / Sted: 22.10.2020, kl. 12:00— 13:30 / TEAMS. 

  

Til stede:  

Sigurd Grande, Leder 

Mads Aulie, Bærum, Leder Utvalg for drikkevann -og Vannmiljøtiltak 

Knut Bjørnskau, Leder Utvalg for Miljøovervåkning 

Nils Erik Pedersen, Ås 

Toril Giske, VAV Oslo 

Line Kristin Haug, Sekretær 

 

 

Møtereferat: 

 

1. Referat fra styremøte 23.09.2020 

-  Referatet godkjent. 

2. Utvalg for drikkevann- og Vannmiljøtiltak 

- Arbeid med reservevannforsyning. Rapporten ligger ute på Fagrådets nettsider. Det er 

fremmet forslag om å se på avtaler for reservevannforsyning på tvers av kommunene. Disse 

avtalene er forskjellige i form og innhold, og på faktureringen. På neste utvalgsmøte skal 

kommunene presentere kort sine løsninger. I den forbindelse ble det også fremme forslag om å 

utvide utvalget med en til fra Oslo vedr. vannforsyning. 

- DV-system i kommunen. Juridisk hos VAV skal ha sendt ut anbud denne uken. Prosjektet 

skal etter planen gjennomføres i løpet av første halvdel av 2021. 

- Sandfang i kommunene. Saken kom opp igjen i utvalget, etter en artikkel sendt fra Sigurd. 

Hva gjør kommunene med håndtering av sandfang? Det er ulik praksis i kommunen på 

arbeidet på dette. Askers arbeid skal presentere sitt arbeid i neste utvalgsmøte. Forslag om å 

utfordre Statens vegvesen på saken, hvordan systematiserer de denne utfordringen. De har 

ansvar for store veier, som ikke driftes av kommuner. 

- Brønnboringer. Det kommer noe før jul. Norsk vann var veldig positive til saken.  

- Neste møte i utvalget er 18 november. Sigurd deltar for å orientere om hva VAV har gjort/ 

tenkt vedr reservevannforsyning/ avtaler/ rammene.  

 

3. Utvalg for miljøovervåking 

- Neste møte er fredag 13.11.  

- Prosjektet forurensede sedimenter i indre Oslofjord. Det er noen forsinkelser i prosjektet 

grunnet et avdekket behov for flere prøver. Rapporten ferdigstilles dermed i løpet av januar 

2021, avklart med direktoratet.  

- NIVA. Fjordmodellen: Vi har fått en faktura fra NIVA som burde vært fakturert for et år 

siden. Vi avventer også nytt faktaark-utkast fra Niva. Forslag om at Knut, Sigurd, Line tar et 

møte med NIVA. Det er kommet et forslag om opsjon/endring fra NIVA, som utvalget vedtar 

at vi ikke går for i denne omgangen. Fortsetter med avtalen og dataene skal legges inn i 

nasjonal database. Vedr. Ferrybox-kontakten: hva skjer nå som Color Line som har planer om 

å legge flere skip i opplag. Line hører med Kai. 



 
- Mulig prosjekt med UiO. Ketil Hylland har foreslått (oppfølging) prosjekt om 

fiskebestanden. Mulig å sjekke fiskearter (eDNA i vannprøver) i Oslofjorden. Saken ble tatt 

opp i utvalgsmøtet, hvor deltakerne følte de trengte mer informasjon om prosjektet. Knut og 

Håvard Hornæs (FMOV) har allerede tatt en vurdering på saken, men sendes til øvrige 

utvalgsmedlemmer også. 

- Høringsperiode for Helhetlig plan for Oslofjorden. Departementet jobber fortsatt med å 

ferdigstille en endelig plan for Oslofjorden. Den skal lanseres i løpet av høsten. Ifølge Cecilie 

Bråthen (VAV) så er det også uklart for VAV hva slags fremdrift og systematisk oppfølging 

Miljødirektoratet har lagt opp til. Passe på at Fagrådet får uttalt seg på relevante saker.  

 

4. Informasjon/aktivitet 

- Årsmøte. Fagrådet ligger litt bakpå, med annerledes møtevirksomhet i år. Sent avholdt 

Årsmøte og sen utsending av budsjett mm. Gjennomgang av forslag dagsorden. Ingen 

saksfremlegg denne gangen, utgår.  

- Budsjett. Forslag om å opprette en egen post for midler for styret. Kommunale tilskudd ligger 

på samme beløpet (befolkningsvekst). FK og FM er faste inntektsposter for prosjektet. Det er 

en viktig nettverksarena for den delen av bransjen. Sjekk kontakt med NIVA vedr 

overvåkning. Vannmiljø: Driftsseminar for 2020 utgår, men blir nok avholdt i 2020. DV-

prosjektet ble ikke gjennomført i 2020, men er i gang nå og skal etter planen fullføres før 

sommeren 2021. Vannforsyning: videreføring av prosjektet og synliggjøres ikke dette i 

prosjektet. Tidligere har dette ikke vært belastes Fagrådets budsjett. Forslag om å legge en 

post under styret til dispensasjon for eventuelle prosjektet, f.eks. til vannforsyning. 

- Line lager et revidert budsjett for 2020 til neste styremøte.  

- Fysisk oppmøte for styret og foredragsholdere. Lunsj bestilles av Line. Vi spiser på Egon 

restaurant. Fagrådet må huske å ta bilde i løpet av dagen.  

- Line sender ut de formelle dokumentene til en siste sjekk før de sendes ut til alle som deltar på 

årsmøtet. 

 

5. Eventuelt 

- Line har mottatt en henvendelse fra Norsk Vannforening. 7. desember skal Vannforeningen 

arrangere et fagtreff som tar for seg ulike vann-begreper, hvilke krav som settes til de ulike 

typene og hvilke bruksområder de har. De ønsker at Fagrådet stiller med en foredragsholder 

som snakker om samarbeid på tvers av kommuner / regionalt samarbeid;  

- Sigurd fremmes som kandidat her. Både hvordan Fagrådet jobber og koblet opp med tiltak. 

Line kontakter dem for å mer informasjon. 

 

 

6. Møteplan høsten 2020 

• Fredag 28. august  

• Onsdag 23. september 

• Torsdag 22. oktober 

• Onsdag 18. november 

• Onsdag 9. desember   

 

 


