
 
 

     Oslo, 17.02.2021 

REFERAT, STYREMØTE NR. 2, 2021 

Tid / Sted: 17.2.2021, 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 

Kari B. Thingnes, Asker 

Nils Erik Pedersen. Ås  

Toril Giske, VAV 

Line Kristin Haug, Sekretær 

 

Møtereferat: 

 

1. Referat fra styremøte 20.1.2021 

- Referatet godkjent.  

 

2. Utvalg for drikkevann- og vannmiljøtiltak 

- Neste utvalgsmøte er 1.3. Sandfang er igjen på agendaen, og det kommer en fra Viken 

fylkeskommune for å orientere om deres arbeid. I tillegg blir Tor Gunnar Jantsch fra VAV/ 

vannbehandling med for å snakke om nettverk vannforsyning.  

- Medlemsnytt: Nesodden kommune kommer med en erstatter medlem, men fortsatt ikke funnet 

noen. Fra Nordre Follo er det heller ikke funnet ny kandidat ennå. Shima Bagherian har sagt at 

hun kan fortsette å være med på Fagrådet, dersom det er aksept for en fra vann-

behandlingsanlegg uten ansvarsområde for uteseksjon/ledningsnettet kan bli med. Mer om 

utvalgssammensetningen under pkt. 5. 

 

3. Utvalg for miljøovervåking 

- Neste møte er 23.3. I dette møte vil det komme en presentasjon fra Miljødirektoratet om e-

DNA.  

- Vanndirektivet. Her må Fagrådet komme med en uttalelse, noe også styret bør engasjere seg 

i. Frist er 31.5. Det kommer nok også innspill fra vannområdene, så vi kan se på hva 

vannområdene setter fokus på, og så får Fagrådet vurdere å være utfyllende på det som mer 

konkret omhandler fjorden. Det viktigste er at dette ikke glipper. Må inkluderes i neste 

utvalgsmøte.  

- Oslofjordmodellen - kvalitetssikring 

- Som tidligere nevnt ble det gjennomført et møte vedr Oslofjordmodellen med NIVA. Innspill 

til anskaffelsen og flere mulige svakheter ved modellen ble diskutert.  

- Diskusjon av Behovsmeldingen, som skal sendes til anskaffelser VAV. Knut kommenter at 

den mangler tekst om økosystemtjenester jf. tidligere diskusjon om blåskjell. Knut ønsker 

også hva man bør supplere med. Dette ble ikke inkludert i 1.utkastet til behovsmeldingen.  

- Line jobber videre med innkjøp. Vi har to mulige kandidater som vi tipser og lyser vi også 

bredt ut. Line foreslår å ta fra budsjettposten Prosjekt - Indre Oslofjord 2030.  

- Det kom innspill om at behovsmeldingen var uklart formulert og oppdraget noe vanskelig å 

gripe fatt i. Forslag om å kjøre modellen, med opsjon på case. Forslaget er utformet fra 

innspill fra NIVA. Line ser på omformulering av teksten og endrer budsjettrammen, etter 



 
innspill fra styret. Detaljene vil dog utarbeides kravspesifikasjoner/ anbudsdokumenter. Her 

kommer Toril og Knut med faglige innspill. 

- NIVA. Det er et etterslep på toktrapportene fra 2020. Det har likevel kommet en toktrapport 

for 2021 allerede. Line videresender denne til styret.  

- Prosjektet forurensede sedimenter i indre Oslofjord  

- Brev sendes fra VAV til flere etater i Oslo kommune innen ukes slutt. Det er ønskelig å få til 

et møte snarlig med Miljødirektoratet + deler av styret/ utvalget bør jobbe med å følge opp 

funnene og eventuelle tiltak. Hør også med statsforvalteren.  

- Sigurd ønsker at vi ser fremover og legger dette inn i en langtidsplan, planleggingsprosjekt for 

2022. Line ser på dette.  

- Usikkert om vi sitter med nok midler for å ta dette i år. Sikte på en anskaffelse i år, og arbeidet 

i 2022?  

- Innspill fra andre instanser? Denne saken kan bli en stor sak.  

- Enighet om at Fagrådet tar dette videre med trinn 3, med prosesser dette vil kreve. Kan bli et 

langvarig arbeid.  

- Aksjon: Be om møte med MD (Line)  

 

4. Informasjon/aktivitet 

- Vikariat. Tone Høysæter tar over som vikar mens Line er i permisjon. Tone har jobbet flere 

år i VAV, og har bakgrunn fra blant annet Helseetaten og Statens forurensingstilsyn.  

- Planlegging 2021. Line jobber med årsregnskapet, årsberetningen m.m. Hun jobber også med 

en årsplan/ oversikt som ble sendt til styremedlemmene. Til årsberetningen trenger Line 

innspill fra lederne. I år må vi må for elektronisk signatur. Annet bør ha med i beretningen er 

noe reservevannsamarbeidet. Her ber Fagrådet om innspill fra Lars Hem. NGI-rapporten vil 

bli behandlet i 2021. Rapporten vil dog kommer i beretning til Knut.  

- Oppfølging NGI-rapport. Tilsvarende aktivitet i Bærum.  

- Årsregnskapet til Fagrådet er ferdigstilt.   

 

5. Eventuell 

- Deltakelse fra Asker kommune. Det er to som ønsker å delta i Utvalg for drikkevann- og 

vannmiljøtiltak fra samme kommune. Dette går mot vedtektene, men samtidig så er dette to 

ulike fagfelt, og det kan også opprettes arbeidsgrupper ved behov. Forslag: om å ta opp dette 

igjen på neste møte. Line snakker med Mads før møte. 

- Regional vannforsyning. Spørsmål om oppfølging av reservannløsninger ref. tidligere 

diskusjon. Det er formulert et utkast til mandat. Arbeidet er ledet av Lars Hem. Sigurd ser for 

seg et større møte på vårparten for å få dette forankret. Follo-siden kommer også til å følge 

opp dette arbeidet på sin side, med egen prosjektorganisasjon. Nils Erik har blant annet fått 

med seg Frogn, som delfinansierer prosjektet.  

 

6. Møteplan våren 2021 

• Neste møte: 11.3.  

• Til neste gang: Forslag til vårens møter og årsmøte. 


