
 

 

 

 

Vannområde Leira – Nitelva, Styringsgruppa 

Referat fra møte 06.05.19 
 

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

  Inge Solli, Nittedal kommune  

John Harry Skoglund, Fet kommune  

Hans Thue, Nannestad kommune  

Anette Carnarius Elseth, Sørum kommune 

Anders Østensen, Gjerdrum kommune 

Willy Kvilten, Ullensaker kommune 

Willy Westhagen, Gran kommune  

Halvor Bratlie, Lunner kommune 

Eli Berven, Bondelaget (observatør)  

Simon Haraldsen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

Line Gustavsen, vannområdesekretariatet (referent) 

 

    

Forfall:  Ernst-Modest Herdieckerhoff, Lørenskog kommune  

Øyvind Sand, Rælingen kommune  

Lone Kjølsrud, Akershus fylkeskommune 

Frode Hult, Oslo kommune  
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Saksliste 

Sak 
nr. 

Innhold Ansvar/frist 

01/19 Velkommen, godkjenning av saksliste og saker til eventuelt 
 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

02/19 Orienteringer og status for arbeidet i Vannområde Leira-Nitelva. 
 
Daglig leder orienterte om følgende saker: 
 
2/19-1 Nye nasjonale føringer fra Klima- og miljødepartementet. 

- Det har kommet nye nasjonale føringer fra Klima- og 
miljødepartementet. I tillegg til fellesføringer om ulike myndigheters 
bidrag i arbeidet gis det føringer på temaene avløp, landbruk, 
fremmede arter, drikkevann og badevann og samferdsel. 

2/19-2 Biologisk overvåking 2018 
- Resultatene fra den biologiske overvåkingen i 2018 viser at det ikke 

har vært en stor endring på de aktuelle stasjonene, men at tilstanden 
i 2018 tilsvarte tilstanden i 2014 og årene før. Prøvene i 2017 ble mest 
sannsynlig tatt for tidlig på høsten. 

2/19-3 Søknader om tilskudd 2019 
- Vannområdet har fått tilslag på 2 søknader, avslag på to og to er 

uavklarte. De prosjektene som har fått avslag er kartlegging av 
vasspest, og tilstandsvurdering av kroksjøer. Begge prosjektene vil bli 
gjennomført i mindre skala, da vi har satt av egenkapital.  

- Vannområdet har fått 250 000 kr til problemkartlegging av kraftverk i 
Nitelva, og 110 000 til utredning av biotopforbedrende tiltak langs 
elvestrekning i Nitelva. Begge tilskuddene er gitt av Miljødirektoratet. 

- Vannområdet har ikke fått svar på søknadene om midler til 
edelkrepsprosjektene. 

2/19-4 Statusmøter med kommunene 
- Det har blitt holdt statusmøter med Ullensaker og nye Lillestrøm 

kommuner i samarbeid med de andre vannområdene. 
2/19-5 Status andre pågående prosjekter 

- Det ble rapportert på prosjektet om fisk og fiskevandring på 
Romeriksåsen i januar. Det ble samtidig søkt om å få beholde de 
gjenstående midlene. 

2/19-6 KLD på studietur i vannområdet 22. mai 2019 
- Klima- og miljødepartementets naturforvaltningsavdeling skal ha en 

todagers samling på Raumergården i Gjerdrum. De har tatt kontakt 
med vannområdet med ønske om en befaring i vannområdet 22. mai. 
Daglig leder utarbeider program i samarbeid med Gjerdrum og 
Nittedal kommuner, og deltar på befaringen. 

2/19-7 Temakvelder om edelkreps 
- Det vil i løpet av mai bli arrangert to temakvelder om edelkreps, ett i 

Nittedal 7. mai og ett i Ullensaker 28. mai. Terje Wivestad fra 
Fylkesmannen i Oslo og Viken og Pål Sindre Svae fra 
Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold vil holde innlegg. Etter 
temakvelden vil det bli arrangert ett grunneiermøte med grunneiere 
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som har eiendommer der det er edelkreps, eller som har eiendommer 
i nærheten av edelkrepslokaliteter. 

2/19-8 Høye sink og bakterieverdier i Nitelva oktober 2018 
- Det ble i oktober 2018 målt svært høye verdier av sink og 

tarmbakterier. Disse prøvene ble tatt på ett tidspunkt en dag i 
oktober, og gir kun ett øyeblikksbilde av situasjonen, og sier ingen ting 
om den daglige situasjonen i elva. Prøver tatt våren 2019 viser mye 
lavere verdier, spesielt for sink. Bakterieprøvene var fortsatt høye, 
men mye lavere enn i oktober.  

- Skedsmo kommune følger opp med flere prøver fremover. 
 
 
Vedtak:  
Informasjonen tas til orientering. 

03/19 Økonomi – regnskap 2018, revidert budsjett 2019 
 

Endelig regnskap for 2018 ble gjennomgått. Hovedkonto hadde ett lite 
overskudd i 2018, mens kontoen for vassdragsovervåking hadde ett lite 
underskudd. Underskuddet på vassdragsovervåking var forventet og 
samsvarer med overskuddet i 2017. Kommunene ble fakturert i 2017 for 
undersøkelser gjennomført i 2017, men vannområdet fikk først en del av 
fakturaene på nyåret i 2018. 
 
Budsjettet for 2019 har blitt revidert da det har kommet inn en del 
tilskuddsmidler, og daglig leder har gått opp noe i lønn. 
 
Vedtak:  

1. Regnskap 2018 for hovedkonto godkjennes 
2. Regnskap 2018 for konto for vassdragsovervåking godkjennes 
3. Revidert budsjett for 2019 godkjennes. 

 
 
 
 

04/19 Årsmelding 
 
Daglig leder orienterte om årsmelding for 2018. 
 
Vedtak:  

1. Årsmelding 2018 for Vannområde Leira-Nitelva godkjennes. 
2. Det anbefales at hver av eierkommunene behandler årsmelding som 

politisk sak i de respektive kommuner, som orienteringssak/melding. 
3. Daglig leder sender årsmelding til postmottak i hver av 

eierkommunene, og ber om at den behandles politisk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Daglig leder 

05/19 Revisjon av mandat vannområde Leira-Nitelva 
 
Det ble en diskusjon rundt enkelte punkter i utkastet til nytt mandat for 
vannområdet. 

- Organisering i kommunene 
o  Det foreslås at det bør være en stiplet linje fra 

kommunaldirektør til vannområdet i kommunenes 
organisasjonskart for å synliggjøre at daglig leder er en ressurs 
for hver kommune. 

o Det bør være føringer i mandatet om hvor daglig leder bør 
være lokalisert. 
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o De fleste mener en plassering høyt i vertskommunens 
organisasjonskart er en fordel, en er uenig og tenker lavest 
mulig er best. 

o Styringsgruppa kan henstille til kommunene om ønsket 
plassering. 

- Skal styringsgruppa fastsette daglig leders lønn og stillingsforhold? 
o Det er viktig at vertskommunene har lønns- og arbeidsforhold 

som er konkurransedyktige. 
o I dag har daglig leder kun et engasjement – styringsgruppa 

bør kunne mene noe om dette. 
o I flere av de andre vannområdene er det styringsgruppa som 

fastsetter daglig leders lønn. 
- Fylkesmannen vil ha forslag til mandat tilsendt for innspill. 

 
Vedtak:  

1. Vannområdets prosjektgruppe arbeider i samarbeid med 
fylkeskommunen videre med å ferdigstille mandatet 

2. Endelig mandat godkjennes i styringsgruppa 18.06.2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daglig leder og 
prosjektgruppa/ 
snarest mulig 

06/19 Kommende saker om vannforvaltning til kommunal behandling 
 
6/19-1 Status om vannforvaltningsarbeidet 

- Oppdatert oversikt over foreslåtte og planlagte tiltak for perioden 
2016-2021 ble presentert for styringsgruppa. 

 
Vedtak: 

1. Oversikt over foreslåtte og planlagte tiltak for perioden 2016-2021 
innen VO Leira-Nitelva tas til orientering. 

2. Det anbefales at hver av eierkommunene behandler dette som 
politisk sak i de respektive kommuner. Daglig leder 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. 

 
6/19-2 Høring vannregion Glomma om hovedutfordringer og planprogram 

- Hovedutfordringer og planprogram for vannregion Glomma er på 
høring. Det er utarbeidet i samarbeid med nabovannområder et 
forslag til saksfremlegg som kommunene kan benytte seg av ved en 
eventuell politisk behandling av høringsinnspill.  

 
Vedtak: 

1. Kommunene oppfordres til å svare på høringen. 
2. Vannområde Leira-Nitelva leverer ikke eget høringsinnspill. 

 
6/19-3 Revidert forslag til miljøkrav i landbruket 

- Regionalt miljøprogram for jordbruket var på høring i september 
2018. I etterkant av høringen har Fylkesmannen i Oslo og Viken 
sluttført og godkjent det regionale miljøprogrammet. Fylkesmannen 
har siden høringen arbeidet videre med ett revidert forslag til hvilke 
områder som skal få miljøkrav. Revidert forslag vil komme på høring i 
løpet av mai 2019.06.13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daglig leder 
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Vedtak:  

- Kommunene oppfordres til politisk behandling av høringen av revidert 
forslag til miljøkrav i jordbruket. 

07/19 Kunstgressbaner 
 
Rapporten er klar, det gjenstår kun siste finpuss.  
 
Forslag til vedtak: 

1. Rapporten oversendes til alle eierkommunene 
2. Rapporten offentliggjøres på vannområdets nettsider 
3. Rapporten sendes til alle lokalavisene i området 

 
 
 
 
 
Daglig leder 
 
 

08/19 Eventuelt 
 
Det var ingen saker til eventuelt 
 
 

 
 
 
 
 

 Neste møte: 
 
18. juni 2019. 

 

 

 


