
 
 

Oslo, onsdag 8. desember 2021 

REFERAT, Styremøte nr. 9, 2021 
Tid / Sted: 08.12.21, kl. 12:00— 13:30 / TEAMS 

Til stede:  
 

Forfall 
 

Sigurd Grande, leder Mads Aulie, leder Utvalg for drikkevann 
-og Vannmiljøtiltak 

Knut Bjørnskau, leder Utvalg for Miljøovervåkning Niclas Wigforss, Nesodden 
Nils Erik Pedersen, Ås 
 

 

Kari B. Thingnes, Asker  
Toril Giske, VAV   
Tone Høysæter, VAV  
André Staalstrøm, NIVA (sak 1)  
Line Kristin Haug, sekretær  

 

Sak 
nr. 

 Ansvar 
og frist 

1.  Kommentar til evalueringen av Oslofjordmodellen v /NIVA 
Knut orienterte om planen så langt. Vi har fått vurdert NIVA-modellen. 
Miljødirektoratet er interessert i møte med Fagrådet over nyttår. Dette er også 
Statsforvalteren interessert i å være med på. Det er da ønskelig med 
tilbakemelding fra NIVA, og høre hvordan de tenker å utvikle modellen.  Det 
forventes at det blir et større politisk trykk rundt fjorden.  
 
Vurdering av NIVA fjordmodell. André jobber fortsatt med notatet, og mangler 
noen tilbakemeldinger fra han som utviklet modellen. NIVA har jobbet med 
MARTINI-modellen, videreføres i MARine (naturregnskap) brukes som et 
verktøy. Fjordmodellen; overestimert planteplanktonet og korrigerte resultater 
måtte benyttes. Det tas fortsatt tester for å følge med på algeoppblomstring.. 
Spørsmål om kontinuitet og robusthet. Fagrådet ønsker et verktøy som kan 
fortelle oss hva vi kan gjøre, derfor ønskes det å kvalitetssikre modell(er). 
Fagrådet kan ikke ta dette alene, må ta med andre i denne vurderinger 
(Miljødirektoratet, Metrologisk institutt. Ref. presentasjon sendt ut til styret 
 
Det er ønskelig å ha dette notatet til klart snarlig, slik at det kan videresendes til 
Miljødirektoratet.  COWI og DHI ønsker å lese hverandres rapporter samt NIVAs 
kommentar. NIVA mener at de kan lese hverandres rapporter. Konklusjon: Torill 
følger opp og sender ut samlet rapportene + kommentaren fra NIVA. Line sender 
modellering rapport + 2 rapportene til Statsforvalteren og Miljødirektoratet, 
viser til samtalen til PURA. Ettersender notat NIVA og foreslår dato til Jon Lasse 
Brattli, Miljødirektoratet. Finne en ny dato på ny året. Statsforvalteren deltar 
med 1 person.  
 
Er planteplankton rett parameter? Innspill om å gjøre noen betraktninger mtp. 
hvilken parameter blir overvåket. 
 

 



 
 

2.  Referat fra styremøte 22. oktober 2021  Godkjent 
 

 

3.  Utvalg for drikkevann- og vannmiljøtiltak 
Driftsseminaret ble avholdt 3.-4.november på Holmen fjordhotell. Ca. 70 

deltakere, og gode tilbakemelding. Fint med demonstrasjoner ved bryggen fra 
NGI og NIVA. Alle kommunene var representert. Gode erfaringer med arbeid i 
Teams.  

 
Nettverk for vannbehandlingsanleggene: Shima har vært på møte i november 
hos NRV.  Planen er befaring /møter på de ulike vannverkene.  
 
Neste møte for utvalget er 13. januar, planlagt hos Nordre Follo vannverk. 

 
 
 

4.  Utvalg for miljøovervåking 
Sist utvalgsmøte var 22.11. På agendaen var modellen. Status for fjorden ble 
også tatt opp.   
Knut orienterte om mulig søknad til Miljødirektoratet, trinn 3 risikovurdering av 
sediment – orientering framdrift.  Det er satt ned en egen arbeidsgruppe for å 
lage søknad. Det var kun NGI som gav svar på markedsundersøkelsen.  
Har også hatt dialog med Oslo Havn, og Bærum vil ha ekstra undersøkelser for 
sine områder. Forslag om å dele opp i mindre området.  
Videre har han hatt møte med Miljødirektoratet på mandag. Det ble diskusjon 
om rolleansvar, og det ble påpekt at detter er kommunene eller staten selv på 
trinn 3. Derfor vil Fagrådet nå videre lager et skriv til kommunene, hvor arbeidet 
fremlegges og det er opp til kommunene nå for å ta opp. Direktoratet kan bistå 
kommunene. Bærum ønsker å gå videre, men rekker ikke søknadsfristen 11.12. 
 
Tiltakskort. Statsforvalteren – der er det forsinkelser, tar opp dette på nyåret. 
Det er noe man rapporterer i vannområdet og til Oslofjordrådet (mulig 
dobbelrapportering).   
 
Infotavle båt septikmottak. Informerer både om PURA og om Fagrådet. Ang. 
septiktank så kan dette bli et aktuelt arbeidstema for Fagrådet i 2022.    
 

 
 
 
 

5.  Høstmøte 13.desember 
Forslag om at Tone åpner møtet, og foreslår Line som referent og Sigurd som 
møteleder.  Sigurd ønsker seg 2-3 lysbilder på hva som har skjedd i 2021. 
Tidsramme: NIVA - 30 minutter. Kort fra leder og utvalgsledere. Avklare hvem 
som snakker om vannbehandlingsnettverk. 

 
 
 
 
 
 

6.  Eventuelt  
- Grunnet korona får vi ikke takket av Tone for hennes flotte innsats i 

Fagrådet i år! 
- Nytt møte(r) til neste år. Line lager forslag – så langt på. Onsdager har 

ofte vært en bra dag.  
- Julekort: utgår i år, hilsen fra høstmøte med referat.  
 

 
 
 

 


