
 
 

REFERAT NR. 3, 2022 - MILJØOVERVÅKINGSUTVALGET 
TID / STED: 21.04.2022, KL. 12:00— 13:35 / TEAMS 

Til stede:  Forfall: 
Knut Bjørnskau (leder), Nordre Follo  Heidi Neilson, Oslo Havn 
Anita Borge, vannområde PURA Håvard Hornnæs, Statsforvalteren 
Toril Giske, Oslo (VAV) André Staalstrøm, NIVA 
Gro Angeltveit, Bærum   
Ingvild Tandberg, vannområde Indre Oslo Vest  
Carla de Jong, Asker  
Hilde Johansen, VEAS  
Estrella Fernandez, Viken fylkeskommune  
Line Kristin Haug, sekretær, Oslo (VAV)  
Justyna Blikset, BYM / vannområde Oslo  
Stein Fredriksen, UiO  

 
Saknr.  Ansvar og frist 

1.  Godkjenne innkalling og dagsorden 
Referat ligger på Teams, men flere melder at de ikke kommer inn. 
Legges også ut fredningshummering-rapporter m.m.  
 

 

2.  Godkjenning av referat fra forrige møtet  
Line sjekker opp referat 9.3 mulig at uredigert versjon ble sendt ut til 
utvalget? 
  

 

3.  Oppfølging av Oslofjordmodellen 
Knut sendte dette ut rett før møtet med oversikt over tentativ plan for 
Asker kommune. For detaljer refereres det til denne e-posten. Asker 
kommune har behov for å gjøre noe med sine RA. Kommunen har 
henvendt seg til NIVA for å se på modellen og gjennomføre 
modellkjøringer. Miljødirektoratet ser også på en modell for ytre fjord. 
Fagrådet vil også sende inn en bestilling, som styret har jobbet med og 
godkjent. Viktig å kjøre modellering for å vise hva som kan være 
konsekvensene for de ulike senarioene.  
 

 
 
Knut/ Line 

4.  Status for fjorden - NIVA 
- NIVA kunne ikke delta på møtet. Det var tokt i begynnelsen av 

mars uke, og det har blitt lovet snarlig ny(e) toktrapport(er). 
NIVA har kommet innspill til årsberetningen. André skal også 
komme med generelle betraktinger til overvåkningen.  

- Data i vannmiljø er fortsatt ikke oppdatert, men lovet at 
ferdigstilles kommer denne uken. PURA har samme bestilling, 
men klart å tydeliggjøre dette tidligere og fått operasjonalisert 
prosessen.   

 

 
 
 
 
 
André/ NIVA 
 
 
 
 

5.  Eventuelt  
- Team: Diskusjon om bruk av teams for samhandling. Utvalget 

ønsker å forsøke på dette da det gir en lettere fildeling og 
oversikt riktig versjoner.  

 
 
 
Line 



 
 

- Fagrådets årsmøte er berammet tirsdag 7 juni. Innkalling / 
påmelding i kalenderform kommer sent neste uke.  

- Se om det er noe vi kan gjør dette via Teams og  
- Anskaffelse: Line kaller inn til møte. Line sender ut kravsspek til 

tidligere anskaffelser. Line foreslår en agenda mm. Trolig er 4 
år maks ramme, men sjekkes ut.  

- Neste møte: Line kaller inn. 
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