
 

 

 

Referat fra møte i administrativ gruppe i Vannområde Leira-

Nitelva 16.09.2021 

Tid: Torsdag 16.09.2021, 12:00 – 13:00 

Sted: Teams 

Til stede:   
Kari-Anne S. Gorset, Lunner 
Erik Gilmore, Nannestad  
Linda Angela Grimsgaard, Rælingen  
Rita Romsås Fjeldberg, Ullensaker 
Tor Kristian Bogstrand, Nittedal 
Toril Giske, Oslo 
Birger Marøy, Lillestrøm kommune 
Estrella Fernandez, FK  
Line Gustavsen, Daglig leder i VO, referent 

 
Frafall:  

Veronica Koster, Gjerdrum 
Lone Skjønhaug, Lørenskog 
Statsforvalteren i Oslo og Viken 

 
Ved behov:  

Trygve Rognstad, Gran 
Ola Rosing Eide, Statens vegvesen 
 

Saksliste 

Sak nr. Innhold 

20/21 Innkalling, dagsorden og saker til eventuelt  

- Innkalling og dagsorden ble godkjent 
- Det var ingen saker til eventuelt 

 
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 

21/21 Aktiviteter i prosjektorganisasjonen siden forrige møte  

- Referatene fra de siste møtene i styringsgruppa, temagruppe økologi og temagruppe 
kommunalteknikk ble gjennomgått. 

 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering 
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22/21 
 

Informasjon fra Viken fylkeskommune 

 

- Det har vært jobbet med plandokumentene og høringsinnspillene som har kommet. 

Høringsinnspillene ble tatt opp i politisk utvalg sist uke. 

- Det er avholdt møter med vannkraft, landbruk og avløp, og det foregår nå møter med 

vannområder og statsforvalter der det er spørsmål om tiltak. 

- Det er gjennomført mye oppdateringer i Vann-Nett. 

- Det er ny tekst og en del endringer i teksten i plandokumentene, og dokumentene skal 

behandles 24. september. Neste steg er Vannregionutvalget. 

- I desember skal planene behandles i fylkestinget, og 31. desember sendes de til 

Miljødirektoratet. 

- Midler til vannområdene ble behandlet i forrige uke, og det ble besluttet en ny fordelingsnøkkel: 

o «Fordelingsnøkkelen til vannområdene fastsettes med en sammensetning av ett 

grunnbeløp som fordeles på to arealgrupper og ett beløp som fordeles på 

vannområdeleders/-koordinators stillingsprosent. Av det totale statlige beløpet 

vannregionen mottar brukes ¼ på grunnbeløp og ¾ på stilling.» 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

23/21 Orienteringer 

 

23/21-1 Kartlegging av demninger/vandringshindre 

- Mathias K. Jerpseth jobber nå med et prosjekt hvor demninger og andre potensielle 

vandringshindre for fisk kartlegges. Undersøkelsene pågår hovedsakelig i kommunene 

Lørenskog, Nittedal, Lunner og Nannestad. Det skal lages en rapport slik at vi kan følge opp 

funnene senere. 

23/21-2 Båtseptik 
- Arbeidet er godt i gang. Venter nå på at Lillestrøm kommune skal komme med 

kostnadsestimater slik at de ulike alternativene kan vurderes opp mot hverandre. 

- Lillestrøm kommune er med i traineeordningen og traineene er satt på saken. 

23/21-3 Prosjekter 2021  
- Kartlegging av edelkreps på Romeriksåsen 

o Hovedkartleggingen er ferdig. Det ble kun funnet edelkreps i Råsjøen, og da en svak 

bestand. Det skal nå tas miljøDNA prøver fra alle vannlokalitetene samt fra Råbjørn 

som ikke har blitt kartlagt. Når dette er gjennomført har vi sjekket alle de største 

vannene på Romeriksåsen. 

- Forvaltningsplan for edelkreps i Østmarka 

o Statsforvalteren har gitt oss utsatt rapporteringsfrist. Ny frist er 1. desember 2021.  
o På grunn av mye feltarbeid i august/september var det bra for konsulenten å kunne 

ha en måned ekstra på forvaltningsplanen. 
- Utbedring av vandringshinder ved Store Vikka 

o Bjerke allmenning har fått tillatelse fra Fylkeskommunen til å gjennomføre tiltaket.  

- Biotopforbedrende tiltak i Gjerdrumsgjermenningen 

o Gjerdrum JFF og Romeriksåsen fiskeadministrasjon fikk godt med midler til å 

gjennomføre tiltak. 

o De mottar pH loggere i løpet av uke 36, og skal nå etter hvert bestille inn kalkstein 

20/21-4 Overvåkingsprogrammet ut på anbud 
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- Det er endelig ute på anbud etter flere forskjellige forsinkelser 

- Frist for å komme med tilbud er 15. oktober. 

- Norconsult har oppdraget enn så lenge. 

 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

24/21 Høring av forskrift for regionale miljøkrav 

 Administrativ gruppe stiller seg positive til at vannområdet utarbeider et høringssvar. 

Vedtak: Daglig leder løfter inn ønsket om å sende inn høringsinnspill inn til vannområdets 

styringsgruppe. 

25/21 Forslag til budsjett 2022 og foreløpig regnskap 2021 
 
Forslag til budsjett for 2022 og foreløpig regnskap for 2021 ble gjennomgått 
 
Vedtak:  

1. Forslag til budsjett for 2022 godkjennes 

2. Foreløpig regnskap for 2021 tas til orientering 

26/21 Oppfølging av vannforvaltningsarbeidet i kommunene 
 
Daglig leder har kun holdt innlegg for hovedutvalg for miljø i Nittedal etter valget i 2019.  
 
De fleste kommunene har ikke avholdt egne møter mellom deltagerne i de ulike gruppene, men de 
fleste snakker sammen når det er spesielle saker. Men det kan bli større fokus på informasjonsdeling 
og å følge opp dette punktet i mandatet. 
 
Det er ønskelig at alle melder tilbake til sin kommune om muligheten for at daglig leder kan komme 
og holde innlegg for politiske utvalg og/eller kommunestyret. Slike innlegg bør gjennomføres i 2021 
og 2022. 
 
Vedtak: Det skal utarbeides en plan for når det kan avholdes interne møter, møter med kommunens 

ledelse og innlegg for politiske utvalg og/eller kommunestyret. 

27/21 Møteplan 2021 

- November/desember 
 
Vedtak: Møtedato fastsettes i etterkant av møtet 

 Eventuelt 

 

 

 

 


