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Sak  Innhold Ansvar/frist 
09/14 Velkommen v/gruppeleder Terje Martinsen og presentasjonsrunde 

Nye og gamle medlemmer av gruppen presenterte seg. Eli Marie Fuglestein 
er nyansatt prosjektleder (siden 25.8.14), og tar over etter Sigrid Louise som 
går av med pensjon ved årsskiftet. 
Anette Åkerstrøm er nyansatt spesialkonsulent - miljø i Ullensaker, og vara 
for Nina Værøy i kommunalteknikk-gruppa. 

 

10/14 Referat fra forrige møte 14.2.14 og møtet den 24.10.13 
Referatene ble godkjent uten endringer. 
 
Oppfølging av sak 7/14, samlet oversikt over arbeidet med opprydding av 
spredt avløp: 

• Styringsgruppa har bedt om en samlet oversikt over hva som gjøres 
med opprydding spredt avløp i vannområdets kommuner. På møtet 
den 14.2.14 ble alle kommunene bedt om å sende inn opplysninger 
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om fremdriftsplan mm, for arbeidet med spredt avløp i egen 
kommune. Det mangler fortsatt opplysninger, og kommunene bes 
sende inn fremdriftsplan så snart som mulig og senest innen 15.11. 

Kommunenes 
representanter 
/15.11 

11/14 Rutiner for utsendelse av innkalling og referat – hvordan skal vi ha det?  
Forslag til rutine for utsendelse av innkalling og referat ble diskutert. Det ble 
konkludert med følgende: 

• Møteinnkalling sendes faste representanter av kommunalteknikk-
gruppa, men alle parter står fritt til å delta på møtene med både 
fast representant og vara om det skulle være ønskelig. 

• Faste representanter, som ikke kan møte, følger normalt opp vara 
selv. Prosjektleder orienteres om hvem som kommer. 

• Prosjektleder skriver møtereferat, som sendes til gjennomlesning 
hos de som deltok på møtet 

• Merknader til referatet sendes referent innen to uker, og referatet 
rettes opp 

• Etter to uker regnes referatet som godkjent, og endelig referat 
publiseres på web + sendes samtlige faste representanter og 
vararepresentanter på e-post. 

 

12/14 Kort presentasjon av forslag til regional plan for vannforvaltning i 
Vannregion Glomma og tilhørende tiltaksprogram 
Det ble gitt en kort introduksjon om høringsprosessen så langt og veien 
videre. Vannområdet gir ingen egen høringsuttalelse, men utarbeider et 
høringsnotat som kommunene kan benytte til sine saksfremlegg. 
Høringsnotat behandles i styringsgruppa (24.9), etter behandling i 
vannområdets temagrupper (8.9 og 18.9) og prosjektgruppa (19.9). Sendes 
kommunene så snart som mulig. 
 
Kommunene har ulike skrivefrister for sine saksfremlegg, og Skedsmo 
kommune er først ut. Skedsmo kommune ferdigstiller sitt saksfremlegg i uke 
40, og sender det til kommunene til fri avbenyttelse. 
 
Vannforvaltningsplanen og tiltaksprogrammet skal: 
• være et sentralt verktøy for helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk 
• bidra med prinsipper og prosesser som kan avveie og avklare 

målkonflikter 
• gi en overordnet  prioritering som kan danne grunnlag for mer detaljert 

planlegging for den enkelte tiltaksansvarlige 
• bidra til å samordne og gi retningslinjer for arealbruken på tvers av 

kommune- og fylkesgrenser 

 

13/14 Innspill til høringsprosessen, fra temagruppe kommunalteknikk 
Innholdet i høringsdokumentene ble diskutert med utgangspunkt i et 
foreløpig utkast til høringsnotat som ble delt ut på møtet, 
vannforvaltningsplanen og tiltaksprogrammets målsettinger (se kulepunkt 
over), konkrete spørsmål fra prosjektleder og innspill fra kommunalteknikk-
gruppas medlemmer. Under følger et utdrag av tema som ble diskutert: 
• Ved opprydding i spredt avløp, er det i forslaget til vannforvaltningsplan 

en tydelig oppfordring («bør») om å prioritere de enkeltanlegg som har 
størst negativ innvirkning på vannmiljøet. I Vannområde Leira-Nitelva 
er det flere kommuner som har god erfaring med områdevis 
opprydding, hvor de områdene som har størst negativ innvirkning på 
vannmiljøet, prioriteres. Ullensaker kommune informerte om at de har 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



valgt å prioritere de dårligste anleggene uavhengig av 
områdetilhørighet, men at enkelte av de dårligste anleggene er satt på 
vent på grunn av plan om påkobling til offentlig nett. 

• Kommunene har per i dag ingen anledning til å ta sosiale hensyn ved 
pålegg om oppgradering av private avløpsrenseanlegg. Det er ønskelig å 
få på plass en støtteordning for økonomisk vanskeligstilte. Det er trolig 
ikke mange som har behov for slik støtte, men for enkelte husstander 
kan det ha stor betydning. 

• Manglende finansiering på alle nivåer i vannforvaltningen bør løftes 
frem som et hovedproblem (se for øvrig vedlagt «innspill til 
statsbudsjettet», til informasjon) 

• Innen kommunalteknikk er det vanskelig å skru opp tempoet på 
tiltaksgjennomføring på grunn av en begrenset tilgang på 
entreprenører, ingeniører og annet personell. Videre er det en 
utfordring at kostnadene ved oppgradering må dekkes inn over 
kommunale gebyrer. Det vil styrke høringsnotatet om vi er mer 
konkrete på hvilken type prosjekter vi mener staten burde 
delfinansiere. Det ble foreslått å fremheve prosjekter hvor avløpsvann 
må overføres fra en resipient til en annen (MIRA), evt. lenger 
nedstrøms i samme resipient (Nittedal). 

• Det er viktig å få frem tiltak som har gode synergieffekter, brukermål 
kan gi gode ringvirkninger i vannforvaltningsarbeidet 

• Det ble diskutert om utfordringene med hensyn til nedbygging av areal 
og økt nedbørsintensitet var tilstrekkelig vektlagt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nittedal og Gjerdrum 
sender info om 
investeringssummer 
til Eli Marie/hvis 
mulig i forkant av 
prosjektgruppe-
møtet 19.9 klokken 
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14/14 Pågående prosjekter – hva er nytt? 
• Elbåt-fisket og asp-prosjektet - begge gjennomført i vår/tidlig sommer. 

Rapport innen 01.10.14 
• Gratis miljøråd går sin gang. God oppslutning i Leira, liten i Nitelva. 

Avsluttende runde med grupperåd/individuelle råd i høst. 
• Effekt av feiing/vegvedlikehold. Vannområde Oslo har fått midler av 

Miljødirektoratet. Vi er invitert inn. Status uklar. 
• Biologisk overvåking. NIVA har oppdraget. Nina er med som 

feltassistent. Vannplanter er prøvetatt. Bunndyr og begroingsalger 
prøvetas i september/oktober. Rapporteres innen 01.03.15. 

• Kjemisk overvåking går sin gang. God oppfølging fra Rambølls side.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eli Marie følger opp 
opsjon for 2015  

15/14 Aktuelle prosjekter for 2015 
Det er en mulighet for å søke prosjektmidler fra fylkeskommunen innen 
17.10.14. Fylkeskommunen ønsker fokus på formidling til publikum, 
politikere og påvirkere, men også søknader som omhandler 
kunnskapsinnhenting vil bli vurdert. Vannområdet planlegger å søke om at 
fylkeskommunen delfinansierer de allerede igangsatte prosjektene «elbåt-
fisket» og «overvåking av biologiske parametre». 
 
Det ble en løs diskusjon om aktuelle prosjekter for 2015. Overvann pekte 
seg ut som det viktigste satsningsområdet med hensyn til kartlegginger. 
Miljøgifter er også viktig, men det mangler klare føringer for hvilke stoffer 
som bør kartlegges. Bedre overvannshåndtering kan forventes å ha en 
positiv innvirkning på spredning av miljøgifter. Diskusjonen vil bli fulgt opp 
på neste møte. Følgende idéer ble luftet: 
• Kartlegging av bekkelukkinger. Åpning av bekkelukkinger er en type 

tiltak som kan ha stor betydning for overvannssituasjonen, men som 

 



ofte er vanskelig å gjennomføre. Det var forslag om å kartlegge 
bekkelukkingene i vannområdet, og gjøre en vurdering av kostnader og 
potensial for åpning. Eirik informerte om at 2/3 av vannet som renses i 
NRA er overvann. 

• Vrien jus med hensyn til lokal overvannshåndtering - er dette noe vi kan 
se på i fellesskap? (Nasjonalt overvannsutvalg nedsatt) 

• Veivann, avklaring av hva som tilhører veien 
19/14 Nytt fra kommunene og Fylkesmannen 

Fylkesmannen: 
• Fylkesmannen inviterer til overvannsseminar 6. november 2014 
• «Vannforskriften på et overordnet nivå» - seminar i regi av 

Vannforeningen 25.9.2014 
• Det er leirpåvirkede elver i 6-7 fylker, manglende kunnskapsgrunnlag 

for leirpåvirkede elver kan dermed anses som et nasjonalt problem 
• Miljødirektoratet har bevilget 200 000 kroner til Vannområde Øyeren 

sitt prosjekt «Vurdering av kunnskapsgrunnlag for leirpåvirkede elver”. 
Prosjektets totale kostnadsramme er nå en halv million kroner. 

NRA: 
• Det arbeides med reguleringsplan for overføring av avløpsvann fra 

Nittedal, tiltaket skal være ferdig i 2017 med forbehold om rask 
saksbehandling i kommunene 

Kommunene: 
• Ullensaker kommune – det er vedtatt at renseanlegget på Kløfta bygges 

ut, med biologisk rensing. Etterpolerings-trinn på Gardermoen. 
• Nittedal – Alle avløpsrenseanleggene skal legges ned, og avløpsvannet 

overføres til NRA. Øyvind Tåsåsen er ansatt som prosjektleder for 
overføringsprosjektet. 

• Skedsmo kommune – Mål om nullutslipp ved overløpet PA6. 
Områderegulering Nitelva igangsatt. Retningslinjer for behandling av 
overflatevann skal vedtas; kommunen har tatt utgangspunkt i Oslo 
kommunes retningslinjer og tilpasset til lokale forhold. Det ville være 
en fordel om kommunene i vannområdet fikk vedtatt likelydende 
retningslinjer. 

 

20/14 Eventuelt 
• Styringsgruppa har behandlet tiltaksanalysen styringsgruppa. 

Nødvendig med oppdatering av noen tall. Oversendes kommunene for 
politisk behandling sammen med forslag til saksframlegg 

• Det er behov for å oppdatere hjemmesiden elveliv.no, med hensyn på 
hvem som sitter i de ulike gruppene. Alle bes se gjennom oversikten 
som legges ved møtereferatet, og gi tilbakemelding til Eli Marie dersom 
det oppdages feil 

• Nasjonal høringskonferanse i Trondheim 28.-29. oktober 2014 

 
Sigrid Louise/01.11. 
 
 
Alle/31.10.14 

 Neste møte:   
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