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Vannområde Leira-Nitelva, Prosjektgruppa  

Referat fra møte 14.03.19 
 

Sted: Skedsmo rådhus, møterom Berger 

Tid: 11:00-15:00 

 

Til stede:   

Linda Angela Grimsgaard, Rælingen 

Anette Åkerstrøm, Gjerdrum 

Ann-Kathrine Kristensen, Fet 

Heidi Nyland, Sørum  

Hans Petter Langbakk, Gjerdrum/Ullensaker  

Kjersti Dybendal, Ullensaker  

Pernille Kvernland, Ullensaker 

Terje Wold, Oslo 

Kari-Anne S. Gorset, Lunner 

Terje Martinsen, Lørenskog  

 Tone Helland, Skedsmo 

 Tor Kristian Bogstrand, Nittedal kommune 

Estrella Fernandez, AFK  

Simon Haraldsen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

Sarita Winsevik, Mattilsynet  

Line Gustavsen, daglig leder (referent) 

 

 

Ved behov:  

Trygve Rognstad, Gran 

Ola Rosing Eide, Statens vegvesen. 

Kari Rime Engmark, FMOA 

 

 

 

Sak  Innhold Ansvar/frist 
01/19 Innkalling, dagsorden og saker til eventuelt 

 
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes 

 

02/19 Gjennomgang av referatet fra 27.11.2018 
 
Vedtak: Gjennomgangen tas til orientering. 

 

03/19 Aktiviteter i prosjektorganisasjonen siden forrige møte 27.11.2018 
 
- Styringsgrupa 
- Temagruppe økologi  
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- Temagruppe landbruk  
 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 

 
 
 
 

04/19 Informasjon fra Akershus fylkeskommune 
 
- Estrella Fernandez er ny kontaktperson hos Akershus 

fylkeskommune mens Anja Winger er i permisjon. 
- I Fylkeskommunen er det for tiden mye arbeid med 

regionreformen. 
-  
Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 
 

 
 
 
 

05/19 Informasjon fra Fylkesmannen i Oslo og Viken 
 
- Fylkesmannen har nå blitt Oslo og Viken og vanngruppa som har 

vært i Oslo og Akershus er nå oppløst.  
- Lokaliseringen er nå i Drammen, men de som har hatt kontorplass 

i Oslo får sitte i Oslo ut 2019. 
 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 

 
 
 
 
 

06/19 Orienteringer 
 
- Biologisk overvåking 2018 

Sluttrapporten for overvåkingen i 2018 viser at alle stasjonene er 
på samme nivå som i 2017 med unntak av F3 Sagelva som har 
gått opp i tilstandsklasse til moderat. NIVAs forklaring på hvorfor 
2017 kom ut med så dårlige resultater er at prøvene ble tatt for 
tidlig på sesongen. 

- Søknader om prosjektmidler 2019 
Det har blitt søkt om prosjektmidler til seks ulike prosjekter 

o Kartlegging av vasspest – 100 000 kr 
o Kartlegging av edelkreps i Lørenskog og Rælingen – 

120 000 kr 
o Oppfølging av edelkrepskartleggingen i Leiravassdraget –  

100 000 kr 
o Utredning av biotopforbedrende tiltak langs 

elvestrekning i Nitelva – 110 000 kr 
o Problemkartlegging av kraftverk i Nitelva – 250 000 kr 
o Kartlegging og overvåking av tre kroksjøer langs elva Leira 

– 120 000 
- Prosjekt Romeriksåsen 

Sluttrapport ble levert Miljødirektoratet innen fristen i januar. 
Det er fortsatt noe penger igjen på prosjektet, og disse vil blant 
annet bli benyttet til å undersøke de siste vandringshindrene som 
det ikke var tid til å undersøke i første omgang. 

- Innplassering av Vannområde Leira-Nitelva i Lillestrøm kommune 
I dag er vannområdet organisert i staben til kommunaldirektøren 
for teknisk sektor. I den nye kommuneorganisasjonen er det 
bestemt at vannområdet skal organiseres på bunn av 
organisasjonen, nærmere i underavdeling «Forvaltning» som vil 
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ligge under «Kultur, Samfunn og Miljø» - «Miljøteknikk» - «Vann 
og vannmiljø»- «Forvaltning og driftsplanlegging».  
Det har vært spilt inn fra start at vannområdet bør være 
organisert på et høyere nivå da det er et overordnet arbeid som 
strekker seg over mange ulike fagområder og avdelinger. Dette 
har ikke blitt tatt til følge. Daglig leder jobber nå med å endre 
dette, hvor første skritt blir å bli organisert direkte under 
avdelingslederen for «Vann og vannmiljø». Videre har daglig 
leder fått informasjon om at en større endring av plassering må 
jobbes med i 2020. 
Hvor vannområdet fysisk skal lokaliseres er ikke avgjort, det kan 
bli Sørumsand, Fet eller Lillestrøm.  

 
 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

07/19 Regnskap 2018 og vedtatt budsjett 2019 
 

- Regnskap for 2018 og vedtatt budsjett for 2019 ble gjennomgått.  
- Det er fortsatt god økonomi i vannområdet, og hovedkontoen 

gikk med overskudd på ca. 100 000 kr i 2018. 
Overvåkingskontoen gikk med et forventet underskudd i 2018 da 
kommunene innbetalte sin andel av prosjekter i 2017 i 2017, 
mens flere av fakturaene først kom i 2018. Underskuddet i 2018 
var tilnærmet likt overskuddet i 2017. 

- Vedtatt budsjett for 2019 legger opp til et underskudd på 
hovedkontoen på 400 000 kr, hvor de største utgiftspostene er 
lønnskostnader og innkjøp av konsulenttjenester. 
 

Vedtak: Regnskap for 2017 og budsjett for 2018 tas til orientering. 

 
 
 
 
 
 
 

08/19 Årsmelding 2018 
 
- Prosjektgruppa ønsker at det tas inn ett underkapittel i kapittel 4 

hvor det skrives litt om viktige tiltak som kommunene har 
gjennomført. 
 

Vedtak: Daglig leder jobber videre med årsmeldingen og tar med seg 
innspillene som kom i møtet. 

 
 
 
 
 
 
Daglig leder/fortløpende 

09/19 Mandat for vannområdet 
 
- Utkast til mandat ser bra ut, men det var noen invendinger til 

enkelte punkter: 
o Det kan ikke forventes å ha møter med politisk ledelse i 

Oslo kommune. Det bør noteres i mandatet hvilke 
punkter som ikke gjelder for Oslo. 

o Kommunen/vannområdets oppgaver 
▪ Uenighet rundt punktet om saksbehandling. 

Prosjektgruppa mener at det her ikke kan stå 
skal. 

o Styringsgruppas ansvar og oppgaver 
▪ Punkt seg bør styrkes til at styringsgruppa skal 

være oppmerksomme og skal sørge for.. 
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Vedtak: Daglig leder jobber videre med mandatet sammen med 
Vannområde Øyeren, og legger mandatet frem for styringsgruppa på 
neste møte. 

 
Daglig leder/fortløpende 

10/19 Planprogram og hovedutfordringer 
 
- Planprogram og hovedutfordringer kommer på høring 1. april 

2019. 
- Kommunene oppfordres til å sende inn høringssvar, det er 

spesielt noen punkter som det ønskes synspunkter på, deriblant 
forslagene til organisering av vannregionen. 

- Flere av kommunene vil få problemer med å rekke å behandle 
dette politisk før sommeren og høringsfristen går ut. 

 
Vedtak: Kommunene oppfordres til å sende inn høringsuttalelser. 

 
 
 
 

11/19 Plan for tiltaksgjennomføring 
 
- «Oversikt over foreslåtte og planlagte tiltak for perioden 2016-

2021 innen VO Leira-Nitelva» er under oppdatering.  
- Det er ingen store endringer fra fjoråret, men status for de ulike 

tiltakene er oppdatert. 
 
Vedtak: «Oversikt over foreslåtte og planlagte tiltak for perioden 
2016-2021 innen VO Leira-Nitelva» legges frem for styringsgruppa 
med forslag om at dokumentet behandles politisk samtidig med 
vannområdets årsmelding 2018 og rapporten for vassdragsovervåking 
i 2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Daglig leder/neste møte i 
styringsgruppa. 

12/19 Møteplan 2019 
 
- Mai 
- September 
- November 
 
Vedtak: Møteplan godkjennes 

 
 
 
 
 
 
 

 Eventuelt 
 

-  

 
 
 

 


