
 

 

 

 

 

Vannområde Leira – Nitelva, Styringsgruppa 

Referat fra møte 24.09.14 
 

Til stede:  Boye Bjerkholt, Skedsmo (leder av styringsgruppa) 

  John Harry Skoglund, Fet 

  Halvor Bratlie, Lunner 

  Eli Stensby, Ullensaker (vara) 

  Anders Østensen, Gjerdrum  

  Ivar Egeberg, Sørum 

  Terje Wold, Oslo (vara) 

  Gunnar Aasgaard, Lørenskog (vara)   

  Simon Haraldsen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

  Sigrid Louise Bjørnstad, avtroppende prosjektleder 

  Eli Marie Fuglestein, prosjektleder (referent) 

 

Forfall:  Hans Thue, Nannestad 

  Knut Magnar Lehre, Gran 

Øyvind Sand, Rælingen 

  Hilde Thorkildsen, Nittedal 

  Jon Schøning Lie, Akershus Fylkeskommune 

  Jens Thori Kogstad, Akershus Bondelag  
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Sak Innhold Ansvar/Frist 

31/14 Velkommen, godkjenning av saksliste og saker til eventuelt 

Saksliste ble godkjent. Ingen saker til eventuelt. 

 

 

32/14 Orientering om ny prosjektleder i vannområdet. 

Presentasjonsrunde. 

Eli Marie Fuglestein er ansatt som prosjektleder for vannområde Leira-

Nitelva, i perioden 25.8.2014 – 25.8.2019. Presentasjonsrunde. 

Vedtak: Orientering tas til etterretning. 

 

 

33/14 Rutiner for utsendelse av innkalling og referat – hvordan skal vi ha 

det? 

Tidligere praksis har vært at møtereferat fra møter i styringsgruppen 

godkjennes på etterfølgende møte. Ettersom referatet i styringsgruppen 

legger føringer for videre arbeid i prosjektorganisasjonen, ville det være 

en fordel å få referatet godkjent per e-post i stedet for å vente til neste 

møte. 
 

Forslag til ny rutine for føring og godkjennelse av møtereferat: 

 

 

http://www.elveliv.no/


1. Ved oppfølging av saker som tidligere er blitt behandlet i 

styringsgruppen, videreføres gammelt saksnummer 

2. Utkast til møtereferat skrives. Prosjektleder skriver møtereferat 

snarest mulig etter avholdt møte, og sender utkast til referat til 

møtedeltakerne for godkjenning. Det settes en frist for 

tilbakemelding på to uker. 

3. Møtereferatet godkjennes 

a. Dersom det ikke er kommet merknader til referatet innen 

to uker, regnes referatet som godkjent. 

b. Dersom det kommer merknader til referatet, korrigeres 

referatet. Ubetydelige merknader håndteres av 

prosjektleder, dato for godkjenning endres ikke. Dersom 

det kommer merknader som innebærer vesentlige 

endringer i referatet, skal prosjektleder sende ut et 

oppdatert utkast til møtereferat til møtedeltakerne med 

forlenget frist for tilbakemelding (nye to uker). Dersom 

prosjektleder er i tvil om en endring skal regnes som 

«vesentlig» eller ikke, avklares dette med leder av 

styringsgruppa. 

4. Møtereferatet publiseres. Endelig møtereferat sendes ut til 

styringsgruppas medlemmer, og publiseres på elveliv.no 
 

Følgende tillegg ble foreslått av styringsgruppa: 

 

5. Godkjenning av møtereferat krever aktiv tilbakemelding fra 

møtedeltakerne. Dette kan for eksempel gjøres ved å besvare 

referentens e-post med et «ok». 
 

Vedtak: Ny rutine for føring og godkjenning av møtereferat (punkt 1-5 

over) vedtas.  

 

34/14 Referat fra møtet 27. mai 2014 

Møtereferatet var ikke lagt ved utsendt innkalling. 

 

Vedtak: Referat fra møtet 27. mai 2014 legges ved utkast til referat fra 

møtet 24. september 2014, for godkjennelse. 

 

 

 

 

Prosjektleder 

35/14 Status for overvåkingsprogrammet  

• Rambøll gjennomfører og følger opp kjemisk overvåking i trad med 

kontrakt. Rambøll har opsjon for 1+1 år til. Prosjektleder vil følge 

opp opsjon for overvåking i 2015. 

• NIVA er i gang med biologisk overvåking. Vannplanter er prøvetatt, 

begroingsalger og bunndyr vil bli prøvetatt i løpet av 

oktober/november. Nina Værøy, Ullensaker kommune, er med som 

feltassistent. 

 

Vedtak: Opplysningene om status for overvåkingsprogrammet tas til 

orientering 

 

 

 

Prosjektleder 

 

 



36/14 Vannregionens forslag til regional vannforvaltningsplan og 

tiltaksprogram 2016-2021 

 

Vannforvaltningsplanen inkludert tiltaksprogram skal opp til politisk 

behandling i kommunene i november. Høringen av 

vannforvaltningsplanen har vært tema i faggruppene for landbruk 

(8.9.14), kommunalteknikk (18.9.14) og økologi (18.9.14) samt i 

prosjektgruppa (19.9.14). Utkast til høringsnotat ble sendt styringsgruppa 

per e-mail fredag 19.9.14. I ettertid er det kommet inn forslag om mindre 

presiseringer og tillegg. Som en oppfølging av dette vil det bli gjort 

mindre endringer i dokumentet. Korrigeringene vil ikke medføre noen 

vesentlig endring av dokumentets innhold. 

 

På grunn av knappe tidsfrister, har det ikke vært mulig å samkjøre 

høringsnotat fra de tre vannområdene VO Leira-Nitelva, VO Vorma-

Hurddalsvassdraget og VO Øyeren. Prosjektlederne i VO Vorma-

Hurdalsvassdraget og VO Øyeren har fått tilsendt Vannområde Leira-

Nitelva sitt utkast til høringsnotat, til gjennomlesning. 

 

Videre oppfølging: 

Prosjektleder sender ut høringsnotatet til vannområdets kommuner, som 

kan bruke høringsnotatet som et tekstgrunnlag for kommunenes arbeid 

med egne høringsuttalelser. I tillegg oversendes Skedsmo kommunens 

saksframlegg til fra avbenyttelse i de øvrige kommunene. 

 

Vedtak: Styringsgruppa gir sin tilslutning til høringsnotatet. Mindre 

endringer kan gjennomføres uten videre godkjenninger, såfremt 

dokumentets innhold ikke endres vesentlig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosjektleder 

 

Sigrid Louise/ 

06.10.14 

37/14 Informere om høringsprosessen gjennom media – forslag om felles 

pressemelding fra vannområdene Leira-Nitelva, Hurdalsvassdraget-

Vorma og Øyeren. 

 

Vannområdet Hurdalsvassdraget-Vorma ønsker å gjøre arbeidet med 

vannforvaltningsplanen bedre kjent, gjennom å utarbeide en 

pressemelding. Vannområde Leira-Nitelva og Vannområde Øyeren er 

invitert til å bli med som avsendere av pressemeldingen, og det er forslag 

om å invitere media til et møte med styreledere og prosjektledere for de 

tre vannområdene. Prosjektleder i Vannområdet Hurdalsvassdraget-

Vorma vil utarbeide pressemeldingen, de andre vannområdene er bedt 

om å bidra med bakgrunnsinformasjon og oppfølging av media. 

 

Videre oppfølging: 

Prosjektleder avventer tilbakemelding fra Vannområde 

Hurdalsvassdraget-Vorma, og avtaler videre arbeid med styreleder. 

 

Vedtak: Styringsgruppen stiller seg positive til et informasjonssamarbeid 

som beskrevet over. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosjektleder 

38/14 Status – prosjekter 2014 

• El.båt-fisket og asp-prosjektet – begge er gjennomført i vår/sommer. 

Rapport innen 01.10.14 

 

 

 



 

• Gratis miljøråd går sin gang. God oppslutning i Leira, liten i Nitelva. 

Avsluttende runde med grupperåd/individuelle råd i høst. 

• Effekt av feiing/vegvedlikehold. Vannområde Oslo har fått midler av 

Miljødirektoratet. Vi er invitert inn. Status uklar. 

• Vannområde Øyeren har fått midler til vurdering av 

kunnskapsgrunnlaget for leirelver. NIVA er i gang med prosjektet. 

Vannområde Leira-Nitelva bidrar med sine overvåkingsdata. 

 

 

 

 

 

 

 

39/14 Orienteringer 

• Prosjektlederne for VO Leira-Nitelva, VO Hurdalsvassdraget/Vorma 

og VO Øyern er invitert til Ullensaker kommunestyre den 3. 

november 2014, for å gi en felles orientering om den regionale 

vannforvaltningsplanen 

• Vannforeningen arrangerer et seminar med tittelen «Vannforskriften 

på et overordnet nivå» den 25.september 2014. Sigrid Louise skal 

holde et innlegg om kommunenes erfaring med vannforskrift-

arbeidet. 

• Vannområde Bunnefjorden med Årungen-vassdraget (PURA) 

arrangerer et seminar for sin prosjektorganisasjon den 25. september 

2014, for å få forankret budskapet i den lokale tiltaksanalysen og 

skape en felles forståelse for hvordan prosjektorganisasjonen skal 

jobbe videre for å lykkes. PURA har invitert prosjektlederne i 

«prosjektledergruppen» til å delta på seminaret. Eli Marie stiller fra 

Vannområde Leira-Nitelva.   

• Miljødirektoratet arrangerer en nasjonal høringskonferanse om 

vannforvaltningsplanen, den 28. – 29. oktober i Trondheim. 

• Vannområdet har mottatt svar på budsjettinnspillet. Svarbrev fra 

miljø- og klimadepartementet er lagt ved referatet. 

• Univann har søkt om forlenget drift av Sjunken vannverk fra 27.02.15 

til 31.12.19. Vil påvirke Bjertnessjøen, Store Elsjøen og Rotua. Synes 

uproblematisk under forutsetning om krav til minstevannsføring og 

fiskekultiveringstiltak 

• Innlegging av tiltak i Vann-nett. Vannregionmyndigheten ønsker at 

prosjektlederne legger inn tiltakene i databasen innen 01.12.14. Bør 

formelt avklares med vannområdene. 

• Midler fra ØFK (86.000) og AFK (75.000) til drift og Fylkesmannen i 

Oslo og Akershus (125.000) til overvåking 

• Det er nedsatt et nasjonalt overvannsutvalg med mandat å gå gjennom 

lovgivning og rammebetingelser for kommunenes håndtering av 

overvann. NOU innen 01.12.15. 

• Forslag til handlingsprogram 2016 for Vannregion Glomma kommer 

på høring i løpet av høsten 

Vedtak: Orienteringene tas til etterretning 

 

 

 

 Neste møte: 4. desember 2014, klokken 12-15 Prosjektleder 

http://www.vannportalen.no/hoved.aspx?m=31139&amid=3651691
http://www.vannportalen.no/hoved.aspx?m=31139&amid=3651691

