
 

 

 

Referat fra møte i administrativ gruppe i Vannområde Leira-

Nitelva 27.05.2021 

Tid: Torsdag 27.05.2021, 12:00 – 12:45.  

Sted: Teams 

Til stede:   
Kari-Anne S. Gorset, Lunner 
Erik Gilmore, Nannestad  
Tor Kristian, Nittedal 
Birger Marøy, Lillestrøm kommune 
Mina Lisa Schou, Ullensaker/Gjerdrum (leder temagruppe landbruk) 
Estrella Fernandez, FK  
Kari Rime Engmark, FMOV 
Mathias Kværnmo Jerpseth, vannområdekoordinator (referent) 

 
Frafall:  

Veronica Koster, Gjerdrum 
Linda Angela Grimsgaard, Rælingen  
Lone Skjønhaug, Lørenskog 
Terje Wold, Oslo 
Toril Giske, Oslo 
Marie Homann, Ullensaker  

 
Ved behov:  

Trygve Rognstad, Gran 
Ola Rosing Eide, Statens vegvesen 
 

Saksliste 

Sak nr. Innhold 

10/21 Innkalling, dagsorden og saker til eventuelt  

- Eventuelt  
o Tilbakemeldinger 

 
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 

11/21 Aktiviteter i prosjektorganisasjonen siden forrige møte  

- Temagruppe økologi 
- Temagruppe kommunalteknikk 
- Temagruppe landbruk 
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Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

12/21 
 

Informasjon fra Statsforvalteren i Oslo og Viken 

- Høringsrunden for regionale miljøkrav har blitt utsatt. Høringen blir gjort en gang etter en 

fagkonferanse som holdes på sommeren.  

Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

13/21 Informasjon fra Viken Fylkeskommune 

- Lager en fordelingsnøkkel for egne midler som ikke har blitt gitt ut. -Vedtaket om 

fordelingsnøkkel tas i høst.  

- Det er opprettet en nasjonal arbeidsgruppe som skal jobbe med revidering av 

klassifiseringssystemet. Fylkeskommunen deltar sammen med Statsforvalteren og 

Miljødirektoratet. Veiledningen for karakterisering og klassifisering av økologisk og kjemisk 

tilstand skal oppdateres.  

- Vannområdeforum har opprettet Teams-gruppe for mer samarbeid og faglige diskusjoner.  

Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

14/21 Orienteringer 

 

11/21-1 Båtseptik 
- Vannområde Øyeren og Vannområde Leira-Nitelva har samarbeidet om å få i gang 

etablering av tømmestasjoner i eierkommunene. Båtforeningene med dagens 
septikløsninger har blitt kartlagt, for å svare ut hvilke løsninger som er mest hensiktsmessige 
i de to vannområdene. 

- Det har blitt avholdt ett møte med de fire aktuelle kommunene rundt vassdraget, der valg 
av etableringsplass og finansiering har blitt diskutert. Møtedato for ytterligere avklaringer 
rundt dette har blitt satt. 

- Målene i fremdriftsplanen er satt til budsjettering i høst 2021 og gjennomføring i 2022. 
 
11/21-2 Det store vanntyveriet  

- Vann fra Gjerdingen og Ørfiske har blitt ført over til Maridalsvannet som 
drikkevannsforsyning fra 1901.  

- Dette har gitt mindre vann i Gjerdingselva, Ørfiskebekken og Nitelva, og dermed store 
økologiske konsekvenser.  

- Oslofjorden skal i 2028 få Holsfjorden som reservevannforsyning, og det ønskes å skape en 
dialog rundt mulighetene for å føre vann fra Gjerdingen og Ørifske tilbake til Nitelva. 

 
11/21-3 Prosjekter 2021 

- Vannområdet har tatt del i 5 søknader om midler til prosjekter i 2021. Vannområdet står 
som søker på 3 av 5 søknader, der 1 søknad har blitt avslått.  

- Resten av søknadene har blitt innvilget, men bare 1 søknad fikk full pott.  
 
11/21-4 Vassdragsovervåkingsrapport 2020 
 

- Vassdragsovervåkingsrapporten for 2020 gir et overblikk over økologisk tilstand i 
kommunene basert på fysisk-kjemiske analyser (vannprøver) og biologiske undersøkelser 
(vannplanter, begroingsalger og bunndyr-registreringer).  
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- Rapporten viser typiske resultater for vannkvalitet i nedbørsfelt, med en god tilstand langt 
opp i vassdragene der det er få påvirkninger, og mer forurensing jo lengre nedstrøms det 
undersøkes.  

- Av stasjonene som har blitt undersøkt for både fysisk-kjemisk prøver og biologiske prøver 
havner 7 av 22 lokaliteter i god eller bedre tilstand. 

 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

15/21 Aktiviteter 2022-2027 

Det er behov for å planlegge aktiviteter for 2022, men også lengre frem i planperioden. Aktiviteter 

for 2022 er spesielt viktige ift. budsjettering som må gjøres i år. Administrativ gruppe kan komme 

med forslag til prosjekter/aktiviteter, også i etterkant av møtet.  

Innspill: 

SOV   

- Områder i fokus kan gå på rullering fra år til år, der det kan avdekkes behov for tiltak som 

kan gjøres til en aktivitet. Eksempel på område kan være skredet i Gjerdrum.  

Vedtak: Administrativ gruppe kan sende inn forslag til områder, men også konkrete aktiviteter for de 

ulike temagruppene.  

16/21 Ansettelse av student sommeren 2022  
 
Forslaget til vedtaket ble vedtatt på e-post av administrativ gruppe, og videre vedtatt av 
styringsgruppa med følgende endring i ordlyd:  
 
«Styringsgruppa ser positivt på forslaget om å opprette et engasjement for student sommeren 2022, 
og oppfordrer de aktuelle kommunene til å bli med på et spleiselag som foreslått i saksfremlegget.» 
 
Tidligere vedtak brukte ordet «støtter» fremfor «ser positivt på».  
 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering.     

17/21 Forlengelse av vannområdekoordinators engasjement 
 
Forslaget til vedtaket ble vedtatt på e-post av administrativ gruppe, og videre vedtatt av 
styringsgruppa. 
 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering.     

18/21 Klassifisering av kjemisk tilstand  
 
I den nye planperioden for 2022-2027 trengs et større  
fokus på miljøgifter og klassifisering av kjemisk tilstand i  
vannforekomstene våre. Innspill til fremgangsmåter har kommet via temagruppe kommunalteknikk.  
 
Innspill: 
 
VFK 
- Utvalg av vannforekomster kan være påvirkningsorientert. Eksempel på dette er måle å etter 

forventede stoffer fra samferdsel i vann med nedbørsfelt bestående av stor andel trafikk. 
- Lignende gjennomføring for industri, landbruk, spredte avløp osv.   



 
 

4 
 

 
Vedtak: Innspill tas med videre i arbeidet. 

19/21 Møteplan 2021 

- September/oktober 
 
Vedtak: Møteplan godkjennes 

 Eventuelt 

 

Tilbakemeldinger på forbedringspotensial ønskes fra vannområdekoordinators gjennomføring av 

møtene. Dette etterspørres av alle gruppemedlemmene på e-post.  

 

 


