
 
 
 
 
 
Vannområde Leira – Nitelva, Prosjektgruppa 
Referat fra møte 11.2.15 
 
Til stede:  Eli Marie Fuglestein, vannområdesekretariatet (leder av prosjektgruppa) 
  Annette Åkerstrøm, Ullensaker kommune 

Henning Colbjørnsen, Rælingen kommune 
Asude S. Sørensen, Sørum kommune (vara) 
Kari-Anne Steffensen Gorset, Lunner kommune 
Bjørn Rønholt, Nittedal kommune (referent) 
Cecilie Raasok, Nittedal kommune (vara) 
Bjarte Hunnestad, Gjerdrum kommune 
Ann-Kathrine Kristensen, Fet kommune (leder av landbruksgruppa) 
Terje Martinsen, Lørenskog kommune (leder av kommunalteknikkgruppa) 
Odd I. Opheimsbakken, Skedsmo kommune (vara) 
Terje Wold, Oslo kommune 
Ida Marie Gjersem, Regionkontor landbruk 
Anja C. Winger, Akershus Fylkeskommune 
Simon Haraldsen, FMOA, Miljøvernavdelingen 
 

 
Forfall:  Trude Øverlie, Gran kommune 

Kari Engmark, FMOA, Landbruksavdelingen 
Helge Bjørn Pedersen, Nannestad kommune 
Ola Rosing Eide, Statens vegvesen 

 
  

Sak 
nr. 

Innhold Ansvar/frist 

1/15 Velkommen og saker til eventuelt 
Det var ingen saker til eventuelt 

 

2/15 Aktivitet i prosjektorganisasjonen siden forrige møte 17.11.14 
• styringsgruppemøte 4.12 
• faggruppe landbruk 11.12 og 29.1 
• faggruppe økologi 12.1 
• adhoc-gruppe – kSMVF 12.1 
• faggruppe kommunalteknikk 4.2 
• gjenstående oppfølgingspunkt eller spørsmål til referat fra møtet 

den 17.11? 

Kort orientering om aktivitet og oppfølging av bestillinger fra 
prosjektgruppa. V/leder for den enkelte faggruppe og prosjektleder. 
Referater fra møtene ligger på elveliv.no. 
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Spesielt om oppfølging av spredt avløp: 
Morsa har gjennomført et større prosjekt på oppfølging av spredte avløp. 
Kommunalteknikk-gruppa har diskutert prosjektrapportene, som viser at 
mange renseanlegg fungerer dårlig også etter oppgradering. Riktig drift er 
viktig. Tilsyn kan finansieres gjennom kommunale gebyrer (forutsetter 
forankring i kommunal gebyrforskrift). 
 
Foreløpig liten tilsynsaktivitet med oppgraderte anlegg i vannområde 
Leira-Nitelva, fokus er på opprydding. Viktig at grunneiere som skal ta 
beslutning om oppgradering eller tilknytning til offentlig anlegg er 
informert om et evt. fremtidig tilsynsgebyr. 
 
Forslag fra kommunalteknikk-gruppa:  

• nedsette en adhoc-gruppe som kan innhente informasjon fra 
kommuner/interkommunale foretak* som har igangsatt 
gebyrfinansiert tilsyn, og komme med et forslag til hvordan/når 
huseiere bør informeres og lage et utkast til informasjonstekst. 
Det eksisterer en uformell nettverksgruppe for sakshandlere for 
spredt avløp i kommunene, Liv Beate og Jan Erik Bøgeberg 
(Skedsmo)er kontaktpunkt for denne gruppa. Kan denne gruppen 
ta oppdraget? 

Det ble diskutert om prosjektgruppa kan delegere oppgaver til denne 
gruppa eller ikke. Eli Marie tar kontakt med gruppa. Arbeidet følges opp av 
prosjektgruppa direkte, i stedet for å gå via kommunalteknikkgruppa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eli Marie/før 
neste møte 
 
 

3/15 Årsmelding for vannområde Leira-Nitelva 2014 
Kvalitetssikring. Utkast til årsmelding ble gjennomgått på storskjerm. 
Utkastet ble også sendt per e-post den 10.2.15. Evt. endringsinnspill 
sendes Eli Marie per e-post så snart som mulig. 

Alle/snarest, 
hvis innspill 

4/15 Årsrapportering til Vannregionmyndigheten – gjennomførte tiltak i 2014 
Eli Marie gikk gjennom mal (rapporteringsskjema) fra 
Vannregionmyndigheten. Informasjon om gjennomførte tiltak vil bli hentet 
inn fra faggruppene 
 
Simon H: Behov for en gjennomgang av tiltaksbegrepene. Dette må henge 
sammen med begrepsbruk hos andre myndigheter. 

Kommunene
/Fylkesmann
en, 
koordineres 
av Eli Marie 
og sendes 
VRM innen 
15. mars 

5/15 Revidert aktivitetsplan for 2015 
Eli gikk gjennom forslag til arbeidsplan for 2015 og oversikt over planlagte 
prosjekter/særskilte aktiviteter. Innspill fra prosjektgruppa. 
 
Oversikt over planlagte prosjekter/særskilte aktiviteter 
 

• Skiller mellom prosjekter som er planlagt og prosjekter som er satt 
på vent. Prosjekt/aktivitet som er satt vent, vil bli gjennomført hvis 
man har anledning. 

• Arbeidet med faktaark nedprioriteres til avventes. Midler er satt 
av for arbeidet. Her bør man se på hvilke vassdragsområder hvor 
man har kunnskapsgrunnlag nok til å lage faktaark med relevante 
mål. 

 
 
 
 
 



• Forslag om prosjekt for oppfølging av rensedammer, er flyttet fra 
«ikke aktuelle» til «avventende» etter innspill fra 
kommunalteknikkgruppa 

• Ida orienterte om fangdam-prosjektet i Nitelvas nedbørsfelt. 
Oppfølging av tidligere kartlegging, hvor lokaliteter for bygging ble 
foreslått (av Bioforsk). Vi vil intensivere arbeidet med 
fangdammer, identifisere de mest egnede lokalitetene og følge 
opp grunneier/jordbruker mhp planlegging og informasjon om 
finansieringsmuligheter. Det kan gis SMIL-tilskudd (Spesielle 
Miljøtiltak i Landbruket) på 30 %. I Lørenskog og i Nittedal er det 
opprettet kommunale fangdamfond for fullfinansiering av 
fangdammer. Viktig å knytte gode driftsavtaler til tømming og 
vedlikehold av fangdammer. 

• Bioforsk ønsker å utvikle et kartverktøy for erosjonsrisiko-
vurderinger og beste plassering av erosjonsdempende tiltak i 
jordbrukslandskapet. Har kontaktet Vannområdet ang. samarbeid. 
Foreløpig på planleggingsstadiet. 

• Viktig å ikke utelukke arbeidet med miljøgifter fra punktet om 
problemkartlegginger.   

• Fagdager/ befaringer: arbeidet skjer i regi av faggruppene. 
Arbeidene er ikke konkrete ennå.  

• Stormøte: Viktig å etablere overgang fra planfase til 
gjennomføringsfase.  

 
Arbeidsplan for 2015 

• Endring: Økologigruppa tar ansvar for «evaluering av resultater fra 
vassdragsovervåkningen» 

• Endring: Økologigruppa tar ansvar for «vurdere behov for 
endringer i overvåkningen.»  

• Viktig å påpeke at prosjektgruppa tar med tilbake til de enkelte 
kommunene at det må settes av ressurser til at de som sitter i 
arbeidsgruppene får til å jobbe med oppgavene.  

• Om arbeid med referansegruppa: Vi skal i 2015 diskutere hvordan 
vi skal involvere frivillige-/ interesseorganisasjoner og hvilken plass 
de skal ha i arbeidet. 

• Viktig at vi finner gode rapporteringer. Vi må finne gode løsninger 
for rapportering samtidig med at vi har felles begrepsdefinisjoner 
på tiltak og lage gode systemer for hele regionen. 

• Evaluering: Viktig å jobbe med nytt mandat. Prosjektleder ønsker å 
få hjelp utenifra til dette arbeidet. Her må personer i sentrale 
stillinger i kommunene trekkes inn. 

• Eli ønsker å legge fram en ny finansieringsmodell for 
overvåkingsprogrammet, for å redusere administrasjon knyttet til 
kostnadsfordeling. Prosjektgruppa og styringsgruppa vurderer ny 
modell mot dagens modell, når forslag er utarbeidet 

 
Andre innspill fra prosjektgruppa:  
• Høsten 2015 blir viktig pga. start av gjennomføring av det store 
arbeidet med gjennomføring av planer fram mot 2018.  

  



6/15 Revidert budsjett for 2015 
Eli Marie presenterte utkast til revidert budsjett for 2015. Skal godkjennes 
av styringsgruppa den 5.3.2015. 

 
 
 

7/15 Prosjektorganisasjonen – formål og funksjon 
Eli Marie har sendt ut (28.1.15) et spørreskjema for å få bedre oversikt 
over hvordan den enkelte representant, og prosjektgruppa som helhet, 
forholder seg til prosjektgruppas oppgaver som beskrevet i 
prosjektmandatet. Ønsker også tilbakemeldinger på hvordan prosjektleder 
best kan legge til rette for arbeidet i vannområdet. 
 
Har sålangt mottatt 5 tilbakemeldinger. Venter med å gjennomgå 
tilbakemeldingene til flere har besvart undersøkelsen. 

 
 
 
 

8/15 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016-2021 
Anja orienterte om videre planprosess. 
 
Handlingsprogram for regional plan er på høring. På grunn av knappe 
tidsfrister, foreslås det å sende et notat direkte fra vannområdet, som 
innspill til høringen. Notatet skal ikke forstås som en høringsuttalelse fra 
kommunene som inngår i vannområdet, med mindre den enkelte 
kommune selv har gitt beskjed om dette. 
Høringsnotat skal legges frem for styringsgruppa den 5.3. 
Vannregionmyndigheten har innvilget utsatt frist for tilbakemelding til 6.3. 
 
Eli Marie gjennomgikk utkast til notat. Prosjektgruppa slutter seg til 
notatet, som blir sendt styringsgruppa som innspill fra prosjektgruppa. 

 
 
 
 
 

9/15 Inngrep i og langs vassdrag 
Diskusjon rundt eksempel på vurdering av regulering av elveområdet, 
hvordan dette påvirker elva og hvordan myndigheten skal forholde seg til 
lovregulering av området. 

 
 
 
 

 Neste møte: Eli Marie sender ut forslag til møte en gang i april.  
 
 


