
 
 
 
 
 
Vannområde Leira – Nitelva, Prosjektgruppa 
Utkast - Referat fra møte 20.10.15 
 
Til stede:  Eli Marie Fuglestein, vannområdesekretariatet (referent og ordstyrer) 

Bjørn Rønholt, Nittedal kommune 
Ann-Kathrine Kristensen, Fet kommune 
Terje Martinsen, Lørenskog kommune  
Birger Marøy, Skedsmo kommune  
Terje Wold, Oslo kommune (til 12) 
Anette Åkerstrøm, Ullensaker kommune  
Bjarte Hunnestad, Gjerdrum kommune  
Anja C. Winger, Akershus Fylkeskommune (AFK) 
Simon Haraldsen, FMOA, Miljøvernavdelingen 
Liv Dervo, Nannestad kommune (vara) 
Linda Grimsgaard, Rælingen kommune 
Asude Sørensen, Sørum kommune (vara) 
 

 
Forfall:  Trude Øverlie, Gran kommune 

Kari Engmark, FMOA, Landbruksavdelingen 
Ola Rosing Eide, Statens vegvesen  
Ida Marie Gjersem, Regionkontor landbruk 
Kari-Anne Steffensen Gorset, Lunner kommune 

 
  

Sak 
nr. 

Innhold Ansvar/frist 

19/15 Velkommen. Godkjenning av innkalling og saker til eventuelt  

20/15 Referat fra møte i prosjektgruppa 25.6.15 
Utkast til referat ble sendt ut den 9.7.15, og lagt ved møteinnkallingen. 
 
Vedtak: Referatet godkjennes.  
 

 

15/15 Økonomi – oppfølging av sak 15/15 fra møte i prosjektgruppa den 
25.6.15 
 

1) Oversikt over antall innbyggere og jordbruksareal i den enkelte 
kommune 
Bestilling vil bli sendt kommunene per e-post i løpet av uka (uke 
43). Kommunene oppdaterer og returnerer skjema til 
vannområdesekretariatet innen utgangen a v året. 
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2) Hvordan dekker kommunene overvåkinga og driftsbidraget 
økonomisk? 
Det meste dekkes av selvkost-området. Et fåtall av kommunene 
dekker driftsbidraget over kommunebudsjettet (ikke selvkost). 
Det ble diskutert hvorvidt finansieringen legger noen føringer for 
hvordan arbeidet i Vannområdet skal organiseres. Det ble 
konkludert med at dette er lite relevant for en evt. 
reorganiseringsprosess (sak 21/15) og prioritering av oppgaver 
innen dagens organisasjon. 

21/15 Organisering av arbeidet innen Vannområde Leira-Nitelva 
Ref. saksfremlegg sendt ut den 13.10.15. 
 
Konklusjon: 
Prosjektgruppa anbefaler 

• å starte med å diskutere hvordan det tverrsektorielle arbeidet 
best kan organiseres (ref. anbefaling nr. 2 i saksfremlegg) 

• at en evt. reorganisering av «prosjekt Vannområde Leira-Nitelva» 
(ref. anbefaling nr. 1 i saksfremlegg) utsettes inntil videre. 

 
Saken tas opp igjen på neste møte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neste møte 

22/15 Møte i Vannregionutvalget for vannregion Glomma 9.10.15 og revidert 
handlingsprogram for Vannregionen 2016-2018 
 
Vannområdeutvalget har i møte den 9.10.15 godkjent 
Vannregionmyndighetens forslag til Regional plan for vannforvaltning i 
vannregion Glomma 2016-2021. Planen vil bli lagt frem for behandling i 
Fylkestingene i løpet av desember 2015, og deretter legges frem for 
endelig godkjenning av Klima- og miljøverndepartementet. 
 
Dokumentene kan lastes ned fra vannportalen.no/glomma 
 
Forslag til handlingsprogram for Vannregion Glomma ble kort 
gjennomgått, med vekt på aktiviteter hvor kommunene eller 
Vannområdet er satt opp som hovedansvarlig. Vannområde Leira-Nitelva 
gav i sitt innspill til handlingsprogrammet (5.3.15) uttrykk for at 
vannområdene ikke burde føres opp i kolonnen for «hovedansvarlig». 
Innspillet er ikke tatt til følge. 
 
Vannregionmyndigheten har forklart (pers.kom mellom H. Gabestad og 
E.M. Fuglestein 19.10.15) at «Vannområdene» her refererer til 
«Vannområdeutvalgene». I hht. Vannområde Leira-Nitelvas mandat er 
det den gruppa som til vanlig omtales som «prosjektgruppa» som utgjør 
vannområdeutvalg for Leira-Nitelva. 

 
 
 

23/15 Tiltaksplanlegging innen Vannområde Leira-Nitelva 2016-2018 
Temagruppe kommunalteknikk og temagruppe landbruk har i løpet av 
høsten 2015 arbeidet med å konkretisere hva som anbefales gjennomført 
av tiltak i perioden 2016-2018, og hva som må gjøres for at tiltakene skal 
bli gjennomført i praksis. Det har resultert i 

• et utkast til strategi for å stimulere til tiltaksgjennomføring i 
jordbruket, og  

 
 
 
 



• et utkast til plan for tiltaksgjennomføring innen kommunalteknisk 
sektor 

 
Videre har Vannområdesekretariatet hatt et møte med Fylkesmannen og 
Vegvesenet (referat ble sendt ut sammen med innkallingen), for å 
gjennomgå Vegvesenets tiltak og kvalitetssikre informasjonen som er 
registrert om tiltakene i Vann-Nett. 
 
Plan for tiltaksgjennomføring innen kommunalteknisk sektor foreslås lagt 
frem for behandling i kommunestyrene, og ble derfor nøyere 
gjennomgått. Prosjektgruppa foreslo mindre justeringer i planen.  
 
Vedtak: 
Oppdatert utkast til «plan for tiltaksgjennomføring innen 
kommunalteknisk sektor» følger vedlagt, og anbefales lagt frem for 
styringsgruppa. 

24/15 Orienteringer 
Det var ikke tid til å orientere om alle punktene som var satt opp som 
orienteringspunkter på innkallingen. Gjenstående punkter tas inn som 
orienteringspunkt på neste møte. 
 
Det ble orientert om følgende: 

• Tiltaksrapportering 2015, og Fylkeskommunens arbeid med 
rapporteringssystemet for perioden 2016-2021 

 
Tiltaksrapportering for 2015 (kun Leira, som har vært pilotområde) blir 
trolig gjennomført på samme måte som i 2014. Akershus 
fylkeskommunen har bevilget midler til å utarbeide et forbedret system 
for tiltaksrapportering for perioden 2016-2021. Innledende møter med 
representanter fra Vannområde-sekretariatene og Fylkesmannen er 
gjennomført, og utkast til kravspek er utarbeidet. Etter planen skal 
systemet være utarbeidet innen juni 2016, og innarbeides/tilpasses 
høsten 2016. Tas i bruk i 2017, ved rapportering av gjennomførte tiltak i 
2016. 

 
• Vann-Nett 

Vannområdesekretariatet har i møte med Fylkesmannen (FMOA) den 
13.9.15 diskutert oppdateringsbehovet i Vann-Nett. Det ble orientert kort 
om møtet, og at det fortsatt er viktig å være kritisk til registrerte 
opplysninger i Vann-Nett. Prosjektgruppa vil bli orientert påny når 
fremdriftsplan for oppdateringer foreligger. 
 
Miljømål må registreres i Vann-Nett før forvaltningsplanen for 2016-2021 
skal behandles av Klima- og miljøverndepartementet. Det er miljømålene 
som ble foreslått ved utarbeidelse av forvaltningsplanen som skal 
registreres. Akershus Fylkeskommune har påtatt seg å registrere 
miljømålene for vannforekomster i Vannområde Leira-Nitelva. 
 
Tiltakene som er registrert i Vann-Nett kan fortsatt endres, men VRM må 
informeres om endringer. I perioden mellom vedtak i fylkesting og 
Miljødirektoratets behandling av planen, vil det ikke være mulig å gjøre 

 
 



flere endringer. Hvis godkjent av styringsgruppa/evt. styringsgruppas 
leder ved tidsnød, vil registrerte tiltak for kommunalteknisk sektor bli 
oppdatert i tråd med plan for tiltaksgjennomføring innen 
kommunalteknisk sektor (ref. sak 23/15). Det vil bl.a innebære at 
registrerte tiltak av typen «pumpestasjoner» slettes (fordi tiltaket inngår i 
tiltaket «utbedring av eksisterende avløpsnett») 

 Forslag til dato for neste møte: tirsdag 8. desember 2015  
 


