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Vannområde Leira – Nitelva, Styringsgruppa 

Referat fra møte 13.02.17 
 

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

Ernst-Modest Herdieckerhoff, Lørenskog kommune  

John Harry Skoglund, Fet kommune  

Marianne Grimstad Hansen, Sørum kommune 

   Willy Kvilten, Ullensaker kommune 

Willy Westhagen, Gran kommune  

Hans Thue, Nannestad kommune  

Trygve Abry, Oslo kommune 

Simon Haraldsen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

Line Gustavsen, vannområdesekretariatet (referent) 

  Anders Østensen, Gjerdrum kommune   

  Halvor Bratlie, Lunner kommune 

Inge Solli, Nittedal kommune  

 

 

Forfall:  Jens Thori Kogstad, Bondelaget (observatør) 

  Lone Kjølsrud, Akershus fylkeskommune 

Øyvind Sand, Rælingen kommune  
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Saksliste 

Sak 
nr. 

Innhold Ansvar/frist 

1/17 Velkommen, godkjenning av saksliste og saker til eventuelt 
 
Vedtak: Sakslista ble godkjent. 

 

2/17 Presentasjon av IFEs arbeid og utslipp til Nitelva v/Paula Nunez avd. Miljø og 
strålevern, IFE. 
 
- IFE har en utslippstillatelse som gjelder hvert enkelt komponent. 

Utslippene må gå rett ut i vann, og ikke først ut i noe sediment. Utslippene 
er så små at de ikke er målbare på mennesker. IFE skal ikke slippe ut mer 
enn 1 mikrosievert per år i vann, og ligger langt under dette. Til 
sammenligning blir man utsatt for 10 mikrosievert når man tar fly Oslo-
Tromsø. 

- Utslippsledningen (NAFTA-ledningen) sjekkes før hvert utslipp, og 
trykktestes en gang i året.  

- IFE prøvetar årlig vann, sediment, fisk og vannplanter. De anbefaler ikke at 
man spiser fisk, men har ikke noe informasjon til fiskere om dette.  

- Det ligger gammelt avfall på området, og dette er ikke bra. IFE har fått 
penger til å undersøke status for lagringen, og skal rydde opp i dette. 

- De utgir årlig IFE miljørapport, siste rapport er for 2015. 
 
 

 

3/17 Godkjenning av referat 
 
Vedtak: Referatet fra 31.10.2016 godkjennes. Alle må huske å gi tilbakemelding 
på om referatet blir godkjent eller ikke. 

 
 
 
 

4/17 Profilprogram 
 
Prosjektleder har ønske om å utvikle en logo og noe promoteringsmateriale for 
vannområdet. I tillegg trenger nettsiden elveliv.no en oppgradering. Den er i 
dag delvis uoversiktlig og rotete. 
 
Vedtak: Prosjektleder setter i gang prosess med å få utviklet logo for 
vannområdet, promoteringsmateriale og videreutvikling av nettsiden 
elveliv.no. Det settes en ramme på 15 000 kr til dette. 

 

5/17 Økonomi 
 
Foreslåtte endringer i budsjettet vedtas, og 100 000 kr blir overført til kontoen 
for overvåking for å dekke opp for noen av de ekstra kostnadene kommunene 
får i forbindelse med den biologiske overvåkingen i 2017 
 
Vedtak: Regnskap for 2016 og revidert budsjett for 2017 godkjennes 

 

6/17 Vassdragsovervåkingen 2017 
 
Fra 1.01.2017 er det Norconsult som har ansvaret for den fysisk-kjemiske 
overvåkingen i vannområdet. Kostnadene til fysisk-kjemisk overvåking 
reduseres mye grunnet endringer i prøveprogram og skifte i oppdragstager. 
 

 

https://www.ife.no/no/ife/filer/ife_brosjyrer/miljorapport-2015
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Det skal også utføres biologisk overvåking i 2017. Prosjektleder jobber nå med 
prøveprogrammet som må på plass før det legges ut på anbud. Det blir 3 ulike 
anbud i stedet for en stor. Dette for å prøve å få inn bedre og rimeligere tilbud. 
Viktig at pris ikke går på bekostning av kvalitet. Noen få av kommunene kan 
komme til å få en del ekstra utgifter i forbindelse med ekstra 
prøvetagningsstasjoner, men dette kan løses ved blant annet å fakturere for en 
del av kostnadene på starten av 2018. 
 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

7/17 Finansieringsnøkkel 
 
Fellesutgiftene som kommunene betaler inn til vannområdet har ikke vært 
endret på mange år. Det er for tiden veldig god økonomi i vannområdet så 
grunnbeløpet bør holdes uforandret, men innbyggertall og jordbruksareal bør 
oppdateres. Tallene i vedlegg 4 på hva som ble fakturert i 2016 stemmer ikke. 
Prosjektleder sender ut oppdatert versjon sammen med referatet. 
 
Vedtak: Innbyggertall og jordbruksareal oppdateres, og endringene får effekt 
fra 2018. 

 
 
 
 
 
 
Prosjektleder 

8/17 Temagruppenes aktivitetsplan for perioden 2017-2021 
 
Prosjektleder gikk igjennom aktivitetsplanen for 2017-2021 og la vekt på 
endringer siden forrige møte i styringsgruppa. Det ble påpekt at 
strandrydderdagen var ett godt tiltak og at det bør legges mer vekt på 
søppelrydding i området. Det er mye fokus på plastforsøpling i havet om 
dagen, og en del kommer dit via elver.  
 
Vedtak: Gjennomgangen tas til orientering. 

 

9/17 Årsmelding 2016 
 
Prosjektleder gikk raskt igjennom forslaget til årsmelding på storskjerm.  Det 
kom ønsker om at til neste års årsmelding blir en litt grundigere tolking av 
resultater, og at resultater fra IFE (Institutt for energiteknikk) legges ved 
årsrapporten. 
 
Vedtak:  
1. Årsmelding 2016 for Vannområde Leira-Nitelva vedtas 
2. Det anbefales at hver av eierkommunene behandler årsmeldingen som 

politisk sak i de respektive kommuner, som orienteringssak/melding. 
Prosjektleder sender årsmeldingen til postmottak i hver av 
eierkommunene, og ber om at den behandles politisk. 

3. Årsmeldingen publiseres på elveliv.no 

 

10/17 Plan for tiltaksgjennomføring 
 
Plan for tiltaksgjennomføring har endret navn til «Oversikt over foreslåtte og 
planlagte tiltak for perioden 2016-2021 innen VO Leira-Nitelva». Prosjektleder 
gikk raskt igjennom endringene i planen. 
 
Vedtak:  
1. Oversikt over foreslåtte og planlagte tiltak for perioden 2016-2021 innen 

VO Leira-Nitelva tas til etterretning. 
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2. Det anbefales at hver av eierkommunene behandler dette som politisk sak 
i de respektive kommuner. Prosjektleder sender dokumentet til 
postmottak i hver av eierkommunene, og ber om at det behandles politisk. 

3. Det anbefales at kommunene behandler dokumentet samtidig med 
årsmeldingen, og fortrinnsvis også samtidig med andre vannområder 
dersom kommunen deltar i mer enn ett vannområde. 

11/17 Eventuelt 
 
Fylkesmannen: Klimaprofilen for Oslo og Akershus er nå ferdig, og den er sendt 
ut til ordførerne og rådmennene i alle kommunene. 

 

 Neste møte: 
 
Neste møte blir fastsatt i etterkant av møtet. 

 

 

 


