
 
 

 

REFERAT NR. 4, 2022 - MILJØOVERVÅKINGSUTVALGET 
TID / STED: 29.08.2022, 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) Gro Angeltveit, Bærum 
Line Kristin Haug, sekretær, Oslo (VAV) Eli Marie Fuglestein, Oslo Havn 
Justyna Blikset, BYM / vannområde Oslo  
Carla de Jong, Asker  
André Staalstrøm, NIVA (sak 1-6)  
Estrella Fernandez, Viken fylkeskommune  
Hilde Johansen, VEAS  
Ingvild Tandberg, vannområde Indre Oslo Vest  
Stein Fredriksen, UiO  

 

 

Saknr.  Ansvar og frist 

1.  Godkjenne innkalling og dagsorden 
Godkjenning av referat fra forrige møtet. 
Line: Må oppdatere Teams med referater, ta inn kommentarer til 
referatene fra gruppen. Sender ut e-post til gruppen når dette er gjort.  
Referater ligger på Teams, men flere melder at de ikke kommer inn.  
 

 

2.  Nye medlemmer 
Eli Marie Fuglestein, Oslo Havn samt ny representant fra Ås. Invitasjon 
sendt til neste møte.  
 

 

3.  Årsberetning/ årsrapport NIVA 
Årsberetningen: Tabell 2 må blant annet rettes opp i. Knut ber om 
tabell med klassifiseringen asap. Han ønsker seg også Fagrådet på 
forsiden. André sender dette til Knut. Oppdatere årsberetningen? 
 

André/ NIVA 
 

4.  NIVA-modellering for Asker kommune 
André presenterte de tentative funnene for Asker kommune, 30.8. 
Rapporten er ikke ferdigstilt, men han har midlertidig resultater og 
kjørt senarioriene. Å flytte til Åros til Veas er greit mtp Vestfjorden.  Å 
flytte alle de fire RA til Veas, det anser han som mer betenkelig.  
 

André/ NIVA 
 

5.  NIVA status på fjorden 
Det var tokt på onsdag. Se Fagrådets nettsider for tokteapport. 
André: vedr. temperaturmåler Ulvøya. Fint å ha temperaturmåler på 
flytebrygge, så blir den ikke så lett borte/måler tørr luft. Det er en del 
av Klimaaktivitet H. André melder om at det dessverre noen problemer 
med måleren i Drøbak også. Det er en risiko med målinger som ikke 
sjekkes ofte.  
 

André/ NIVA 
 



 
 

 

André sender over resultater for planteplankton på sommeren i Indre 
Oslofjord samt overvåkning av fjorden med satellitt. Legges også inn i 
utvalgets gruppe på Teams.  
 

6.  Fagrådet prosjekt – felles resipient (møte Bekkelaget 30.8) 
Ref. vedtak på Fagrådets årsmøte. Dette prosjektet skal se på 
tilførslene og en bedre modell for fjorden. Formålet er at dette skal 
diskuteres sammen, så ikke kommunene blir sittende alene med dette 
når de skal søke om nye utslippstillatelser.  
 
Denne gruppen har en rolle videre, med å se på nytt på tilførslene og se 
på ledningsnettet. Miljødirektoratet er også en viktig aktør, – viktig at 
det ikke gjøres dobbeltarbeid. Dette mener Knut mangler i invitasjonen 
til møtet 20.08.2022. 
VEAS: Utslippet påvirker også ytre Oslofjord, så for VEAS er det ikke 
nok å se på kun indre.  
Diskusjon rundt fjordmodeller. Det kan ha stått i innkallingen/ 
sakspapirene til årsmøtet at det er NIVAs fjordmodell det er snakk om, 
men det er ikke det og dette er heller ikke skrevet i sakspapirene for 
møtet på Bekkelaget. Alle modeller har sine fordeler og ulemper. Det 
er åpent for innspill. Det er ikke avgjort om / hvilken(e) modell(er) som 
skal være med videre. Det må holdes tett dialog med Miljødirektoratet. 
NIVA har et forprosjekt for Miljødirektoratet vedr. modeller. Dette 
gjelder hovedsakelig for ytre fjord.  
 

 

7.  Miljødirektoratet: Bekymring over anleggsvirksomhet og nitrogen 
Knut orienterte kort om at det har gått ut et skriv om dette. Ønsker 
innspill fra Håvard. 
 

 

8.  Miljødirektorat: Forbud mot tømming av båtseptik i Oslofjorden. 
På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet skal Miljødirektoratet i 
samarbeid med Sjøfartsdirektoratet utrede et nasjonalt forbud mot 
tømming av septik fra fritidsbåter i Oslofjorden lenger enn 300 m fra 
land.  En forutsetning for at et forbud mot tømming av septik fra 
fritidsbåter skal kunne etterleves, er at det eksisterer tilstrekkelig med 
tømmestasjoner. Miljødirektoratet mangler imidlertid oversikt over 
dagens tilbud for tømming av septik fra fritidsbåter, erfaringer fra drift 
av slike og planer om endringer. Det er sendt ut en spørreundersøkelse 
til kommunene rundt Oslofjorden der det også er bedt om oversikt 
over båthavner.  
 
PURA var tidlig ute, og har erfaring. De har utarbeidet forskrift om 
forbud mot tømming for eierkommunene, og etablert mottak.  
Oppegård båtforening: det sees på muligheten her.  
Bærum: Det skal fylles ut både i Sandvika og i Lysakerfjorden. Pga. 
dette skal mange båtplasser flyttes. Saken er utsatt politisk, men 
kommer.  
Asker: avhengig av private aktører.   
 

Line  



 
 

 

9.  HI: standnottrekk 2022 
Havforskningsinstituttet drar på tokt 15.9. Line venter på 
tilbakemelding fra Fagrådet for Ytre Oslofjord. Sist gang trekket ble 
gjort var i 2018. Det er en vesentlig prisøkning på standnottrekk. 
 

Ingvild hørte med HI vedr. blåskjell og evt stillehavsøsters. 
Tilbakemelding om at vi ønsker å invitere inn til neste møte. 
 

 
 
Line 
 
 
 
Ingvild 

10.  Status anskaffelse miljøovervåkning 
Statsforvalteren, Toril, Line, Knut og vannområdene jobber med å 
ferdigstille anskaffelsesdokumentene.  Konkurranseformen blir åpen 
anbudskonkurranse med intervjuer. Anskaffelsen kan sees i 
sammenheng med Helhetlig plan for Oslofjorden. Det er møte på 
fredag vedr. anskaffelsen.  
 

 

11.  Høstens møter 
- Neste møte er 10.10. 
- Forslag om å planlegge møtet deretter med et fysisk møte (før 

jul) og spise sammen etterpå  

 

 


