
 
 

  
REFERAT, Styremøte 8, 2022 
Tid / Sted: 24.11.22, kl. 12:00— 13:00 / TEAMS 
 

Til stede: Forfall 
Mads Aulie, leder Utvalg for drikkevann -og 
Vannmiljøtiltak 

Niclas Wigforss, Nesodden 

Knut Bjørnskau, leder Utvalg for Miljøovervåkning Sigurd Grande, leder, VAV Oslo 
Toril Giske, VAV   
Kari B. Thingnes, Asker  
Line Haug, sekretær, VAV Oslo   
Anette Bjerke, Ås kommune  

 
Sak 
nr. 

 Ansvar 
og 
frist 

1.  Godkjenning innkalling og referat fra styremøte 27.10.22 

Innkallingen godkjent. 
Ingen kommentarer, referat er godkjent.  
 

 

2.  Utvalg for drikkevann og miljøtiltak  
- På forrige møte var det igjen sandfang i fokus. Marte Strand Kvalø, 

Statsforvalteren fortalte litt historikk, og at de per i dag ikke følger saken 
eller har spesial kompetanse. Oppfølging av sandfang handler om penger, 
særlig i disse dager. Dette er preventivt og viktig tiltaksområde, men 
tømmes det ikke, kan de ha motsatt aksept. Statsforvalteren kom også 
med gode innspill til folk og erfarte til tidligere samlinger. Toril tipset om 
Sondre Melland forskning.no. Det kan være en faglig innledning fra ham.  

- Møte i begynnelsen av januar. Fysisk i Asker.  

- Igjen, driftsseminar var vellykket. Og det er ønskelig å starte opp arbeidet 
med seminaret 2023 snarlig.  

 

 

3.  Utvalg for miljøovervåking   
- Anskaffelser 2022: Frist 4.11. Det har blitt gjort et godt stykke arbeid fra 

arbeidsgruppen. Det er interessant øvelse, men også krevende. 
Avgjørelsen tas på neste tirsdag. Ny avtale er på plass før jul. 

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

- 6. 12 er årets siste møte. Fysisk møte hos Oslo VAV. 
 

 

4.  Høstmøte 22  
-  Agenda. Det er ønskelig særlig å ha en slags paneldebatt. Line sender ut nytt 
forslag til komiteen.  

 



 
 

5.  Økonomisk rammer fremover 
- Diskusjonspunkt: Hvordan vil økte priser påvirke Fagrådets økonomi, 

særlig med tanke på fremtidens overvåkningsprogram. Eksempelvis 
betaler vi dobbelt så mye med standnottrekk. Handler også på å rigge seg 
for fremtiden. 

 

 

6.  Forespørsel fra næringslivet 
- Innsalg fra næringslivet. Både Asker og Oslo har mottatt henvendelser. 

Vaskevann fra båter. Hvem jobber med dette? Det er ingen som regulerer 
eller  

- Hvem er det som følger dette opp, hvem er myndighet? Hvor hører dette 
til i Helhetlig plan i Oslofjorden. Initiativ til møte om problematikken med 
Statsforvalteren eller andre myndigheter. 

- PURA har kjørt en tilsvarende prosess. Kari hører med Anita.  
- Line tar det med Sigurd 
 

 

7.  Eventuelt 
- Spørsmål: Kristin spurte om anskaffelse Konsulenter. Få en styringsgruppe 

møte, må prosjektet. Avtalen hos VAV må fornyes på nyåret, og juridisk 
avdeling hos VAV har mye å gjøre. Kari mener at det skal være en faglig 
avstand til styret. Gruppen må holde Fagrådets styre orientert, særlig om 
fremdrift og økonomi.  

- Etter å ha holdt innlegg fra Rotary, Line skal holde nytt foredrag om Indre 
Oslofjord hos KS senior neste år.  
 

 

 
 
 


