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                       Protokoll  
 

Styringsgruppa - møte nr. 1-2022 

Dato/ kl: 24.03.2022 kl 10:00-11:00 

Møtested: Teams 
    

Referent: Line Gustavsen 

Deltok i møte 
(D), Deltok i 

deler av møtet 

(D*), Forfall (F) 

Innkalt, obligatoriske: 
 

AS Astrid Solberg - Ullensaker kommune   D* 

HSS Hilde Sundt Skålevåg – Statsforvalteren i Oslo og Viken (observatør) D 

HKS Hans Kristian Solberg - Enebakk kommune  D 

HL Håkon Lindahl - Rælingen kommune D 

JB Jane Bråthen - Viken fylkeskommune D 

TR Tom Roterud – Nes kommune D 

JT Jan Tveite – VAV Oslo kommune D 

HT Hans Thue – Nannestad kommune D 

IS Inge Solli – Nittedal kommune D 

HB Halvor Bratli – Lunner kommune D 

TG Thor Grosås – Lillestrøm kommune D 

AØ Anders Østensen – Gjerdrum kommune D 

EMH Ernst-Modest Herdieckerhoff – Lørenskog kommune F 

DL Dag Lindheim – Gran kommune F 

KHH Katrine Hestø Hansen – Indre Østfold kommune D 

BS Brita Skallerud – Viken Fylkeskommune F 

JV Jørgen Vik – Lillestrøm kommune F 

VW Vivian Wahl - Nes kommune F 

ES Elin Tangen Skeide - Viken fylkeskommune (observatør) F 

TR Tonje Rundbråten – Viken fylkeskommune (observatør) F 

AD Asbjørn Dahle – Akershus bondelag (observatør) F 

KM Kristian Moseby - Vannområde Øyeren, daglig leder D 

LG Line Gustavsen – Vannområde Leira-Nitelva, daglig leder D 

Innvitert, valgfrie: 
 

GK Gudbrand Kvaal - Aurskog-Høland kommune F 

OKS Odd Kjetil Sløtte – Nord-Odal kommune D 

HS Hege Svendsen - Eidsvoll kommune F 

KH Knut Hvithammer - Sør-Odal kommune F 

HH Håvard Hornnæs – Statsforvalteren i Oslo og Viken (observatør) F 

OG Otto Galleberg - Statsforvalteren i Oslo og Viken (observatør) F 

TP Tore Pedersen – Statsforvalteren i Innlandet (observatør) F 
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Møteagenda 

Saksnr Sak 

1/22 Velkommen, godkjenning av dagsorden  

2/22 Etablering av tømmeanlegg for båtseptik i Øyeren 

Vedlegg 

V1 Notat etablering av mottak for båtseptik tilknyttet Øyeren og Glomma 15.3.2022 

V2 Orientering for styringsgruppene i møte om båtseptik 24.3.2022 

V3 Saksfremlegg til møte 24.3.2022 

V4 Alternativt vedtaksforslag Thor Grosås sendt 24.3.20202 

1/22 – Velkommen, godkjenning av dagsorden 
Følges 

opp av 

 

Innstilling:                                                                                                                                                                                       

 
1. Dagsorden godkjennes 

  
Behandling:                                                                                                                                        
 

Anders Østensen ønsket velkommen og var møteleder. Styringsgruppa var beslutningsdyktig med 13 
stemmeberettigede tilstede. Det var ingen forhåndsinnmeldte saker til eventuelt. 

 
Innstillingen enstemmig vedtatt  

  
Vedtak:                                                                                                                                                                                       
 

1. Dagsorden godkjennes 
  

 

2/22 – Etablering av tømmeanlegg for båtseptik i Øyeren og Glomma 
Følges 

opp av 

Innstilling:                                                                                                                                                                                    
 

1. Administrasjonene i kommunene Lillestrøm, Rælingen, Enebakk og Indre Østfold forbereder en sak 

til politisk behandling om etablering av tømmeanlegg for båtseptik.  
2. Vannområdenes notat av 15.3.2022 legges til grunn, inkludert forslag til vedtak. 

3. Styringsgruppene anmoder om at finansieringsmodell nr 1 legges til grunn.  
  

 

Behandling:                                                                             
 

Daglig leder i Vannområde Øyeren orienterte om arbeidet som er gjort i forbindelse med etablering av 
tømmeanlegg for båtseptik (presentasjon vedlagt protokoll). 

 

Flere av møtedeltagerne pekte på at sekretariatene har gjort en god jobb med notatet. Det ble en diskusjon 
rundt formuleringen av vedtakene. 

 
TG og Lillestrøm kommune ønsket en omformulering av vedtakspunkt 1 og 2 fordi forslag til vedtak gir et 

inntrykk avat de blir bindene for kommunenes videre behandling. Påpekte at vannområdets styringsgruppe 

ikke har mandat til å kreve hva det skal jobbes med i kommunene. 
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KM kommenterte at det er viktig med et mest mulig omforent og likelydende forslag til vedtak som fremmes 

i de fire kommunene for å kunne muliggjøre et samarbeid og spleiselag. Vedtaket  i styringsgruppene er 
ment som en anmodning til kommunene, men vil ikke være bindende for kommunene, det er opp til 

kommunene å bestemme videre behandling. 

 
JB har hatt en runde med Fylkesdirektøren og de mener det er viktig at det skal komme klart frem at det er 

en anmodning. Støtter forslaget til TG. 
 

HT foreslo at dette kan løses enkelt ved at det legges til et par ord i vedtakene, for eksempel anmode. 
 

KM  påpekte at administrasjonene i de fire kommunene har forhørt seg om finansieringsmodellen slik at det 

er forankret også oppover i egen organisasjon. 
 

HL var enig med HT. 
 

HSS kommenterte at Statsforvalteren er veldig positiv til at man får på plass slike løsninger, det er 

kommunene forpliktet til. Oslofjordplanen sier også klart at dette må på plass. 
 

KHH stilte også spørsmål om hvilket mandat styringsgruppa har til å pålegge kommunene noe. Var positiv til 
at anmode bør flettes inn i vedtaksteksten. 

 
KM skyter inn at formålet til styringsgruppene og mandatet er viktig. Vannområdene er til for å samordne 

og stimulere til tiltaksfremdrift på tvers av kommunene. 

 
HKS mente at forslaget til HT er noe de bør kunne samles om. 

 
Det var ingen innspill til fremdriftsplan eller vedtakspunktene i notatet, men det ble besluttet følgende 

endringer til innstillingen: 

 
1. Administrasjonene i kommunene Lillestrøm, Rælingen, Enebakk og Indre Østfold oppfordres til å 

forberede en sak til politisk behandling før sommeren 2022 om etablering av tømmeanlegg for 
båtseptik.  

2. Vannområdenes notat av 15.3.2022 bør legges til grunn, inkludert forslag til vedtak. 

 
Punkt 3. ble stående som i innstillingen. 

 
Enstemmig vedtatt. 

  
Vedtak:           
 

1. Administrasjonene i kommunene Lillestrøm, Rælingen, Enebakk og Indre Østfold 
oppfordres til å forberede en sak til politisk behandling før sommeren 2022 om etablering 
av tømmeanlegg for båtseptik.  

2. Vannområdenes notat av 15.3.2022 bør legges til grunn, inkludert forslag til vedtak. 
3. Styringsgruppene anmoder om at finansieringsmodell nr 1 legges til grunn.   

 
 

 
 

 

 
 

  
 
Forklaring til forkortelser; DL = daglig leder vannområde Øyeren, AG = representantene i administrativ gruppe 
vannområde Øyeren, SG = kommunenes representanter i styingsgruppa vannområde Øyeren, FK = representant 
fra Fylkeskommunen 


