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1. Organisering:
Nåværende organisering av arbeidet i Vannområde Leira - Nitelva ble vedtatt av styringsgruppa i
2008. Kommunene har bekreftet organiseringen og finansieringen med egne politiske vedtak.
Styringsgruppe
Prosjektet ledes av en politisk styringsgruppe der alle kommunene, dvs. Fet, Gjerdrum, Gran, Lunner,
Lørenskog, Nannestad, Nittedal, Oslo, Rælingen, Skedsmo, Sørum og Ullensaker, samt Akershus
fylkeskommune, er med. I tillegg sitter Fylkesmannen i Oslo og Akershus Bondelag som observatører
i styringsgruppa.
Prosjektgruppe
I den administrative prosjektgruppa er alle kommunene representert med fagfolk med vannfaglige
arbeidsoppgaver. I tillegg er det representanter for Miljøvernavdelingen og Landbruksavdelingen hos
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, samt for Akershus fylkeskommune og Vegvesenet.
Faggrupper/temagrupper
Prosjektorganisasjonen inneholder 3 faggrupper: Temagruppe landbruk, Temagruppe
kommunalteknikk og Temagruppe økologi. I faggruppene er alle kommunene representert.
Fylkesmannens landbruksavdeling og Akershus bondelag er med i Temagruppe landbruk og
Fylkesmannens miljøvernavdelingen i de to øvrige faggruppene. NRA og Vegvesenet er representert i
kommunalteknikkgruppa og Akershus fylkeskommune i økologigruppa.
Sekretariat prosjektleder/daglig leder
Det daglige arbeidet utføres av prosjektleder. Prosjektlederen har kontor i Skedsmo kommune, som
har det administrative ansvaret for prosjektet.
Referansegruppe
For best mulig å sikre lokal forankring og medvirkning ble det i 2008 opprettet en referansegruppe
med representanter for Akershus bondelag, Småbrukerlaget, Skogeierlag, Naturvernforbundet,
Forum for natur og friluftsliv, Jeger- og fiskerforbundet, Grunneierlagene, Utmarkslaget, Nitelvas
venner, Sagelvas venner, OSL, Vegvesenet, næringsvirksomheter, m.fl. Noen av disse
organisasjonene har ikke vært innkalt til de møtene som har vært avholdt til nå.
Det har ikke vært avholdt møter i referansegruppa i 2015.
Oversikt over representantene i styringsgruppe, prosjektgruppe og temagruppene er gitt i vedlegg.
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3. Vannområde Leira-Nitelva som et geografisk avgrenset område

Vannområde Leira-Nitelva er et geografisk område avgrenset til Leira og Nitelvas nedbørsfelt, og
strekker seg fra Romeriksåsene i nord til Svellet
(innløp Øyeren) i sør. Vannområdet strekker seg
over 2 fylkeskommuner og 12 kommuner. LeiraNitelva er del av den større vannregionen
"Glomma", som er delt inn i åtte vannområder.
Ettersom vannområdene er delt inn etter
nedbørsfeltgrenser -heller enn tradisjonelle
administrative grenser - er det flere kommuner
som har sitt areal delt over flere vannområder
og vannregioner.
• Nittedal, Skedsmo, Lørenskog og Gjerdrum
kommuner har hele kommunens areal
innenfor VO Leira-Nitelvas grenser
• Nannestad kommune har areal i VO LeiraNitelva og i VO Hurdalsvassdraget-Vorma
• Ullensaker kommune har areal i VO LeiraNitelva, i VO Hurdalsvassdraget-Vorma og i
VO Øyeren
• Sørum, Fet og Rælingen kommuner har areal
i VO Leira-Nitelva og Øyeren
• Oslo kommune har kun mindre deler av sitt
areal innenfor Vannområde Leira-Nitelvas
grenser (deler av Nordmarka mot Nittedal,
deler av Sørmarka mot Lørenskog samt
tettbebygde områder i
Ellingsrud/Høybråten-området). Øvrig
areal ligger innen VO Oslo og VO Indre
Oslofjord Vest.
• Gran og Lunner kommuner har areal som
strekker seg over flere vannområder, i to
ulike vannregioner; VO Leira-Nitelva, VO
Hurdalsvassdraget-Vorma (kun Gran) i VRM
Glomma og VO Randsfjorden i VRM VestViken

3

3. Møtevirksomhet 2015
I tabell 1 er gitt en oversikt over avholdte møter i prosjektorganisasjonen i 2015.
Tabell 1 Avholdte møter i prosjektorganisasjonen i 2015
Faste grupper
Antall møter
Styringsgruppa
3
Prosjektgruppa
3
Temagruppe landbruk*
5
Temagruppe kommunalteknikk**
3
Temagruppe økologi
2
Referansegruppa
Ingen møter i 2015
*inkludert særmøte om kantsoner, i samarbeid med landbruksgruppa for Vannområde Øyeren
**inkludert særmøte om sandfang
Referater fra møter i prosjektorganisasjonen er sendt møtedeltakerne og publisert på elveliv.no.
Referater fra møter i styringsgruppa er i tillegg sendt i kopi til postmottak i hver av de 12
eierkommunene. Hovedsakene på styringsgruppas møter i 2015 var som følger:
• resultater fra vassdragsovervåkingen i 2014
• gjennomførte tiltak i 2014 – årsrapport til vannregionmyndigheten
• årsmelding for vannområdet 2014
• regional forvaltningsplan for Vannregion Glomma - innspill til kommunens høringsuttalelser
• vannregionmyndighetens forslag til handlingsprogram for 2016-2018 – direkte innspill til
vannregionmyndigheten
• budsjett- og aktivitetsplan for 2015
• vannområdets organisering og funksjon – behov for evaluering
• ønske om bedre samordning av vassdragsovervåkingen rundt Øyeren – styrket
resipientfokus og økt datakvalitet
• plan for tiltaksgjennomføring innen kommunalteknisk sektor 2016 – 2018 – anbefaling til
eierkommunene
Representanter fra Vannområdets styringsgruppe har deltatt på to møter i Vannregionutvalget for
vannregion Glomma (26.5 og 29.10), hvor utkast til regional forvaltningsplan ble godkjent lagt frem
for fylkestingene. Styringsgruppas leder har sammen med vannområdesekretariatet/prosjektleder
deltatt på en studietur for prosjektledere, fylkeskommuner og politikere (tema: vanndirektivet,
organisering, kommunenes rolle, politikk og eksempler på tiltak og virkemidler).
Utover møtene i prosjektorganisasjonens faste grupper, har vannområdesekretariatet/prosjektleder
representert vannområdet på møter med Vannregionmyndigheten, sektormyndigheter og avholdt
samarbeidsmøter med enkeltkommuner, industrivirksomheter samt eksterne konsulenter. Tema for
et utvalg av disse møtene er satt opp under.
Utpeking av sterkt modifiserte vannforekomster og fastsettelse av miljømål, i forbindelse med
utarbeidelse av forvaltningsplan for Vannregion Glomma 2016-2021:
7.1.15: Arbeidsmøte for å gjennomgå sterkt modifiserte vannforekomster i Oslo, Akershus og
Østfold, fastsettelse av miljømål. Arr.: vannregionmyndigheten for vannregion Glomma.
Representant fra VO Leira-Nitelva: vannområdesekretariatet/prosjektleder.
19.1.15: Gjennomgang av kandidater til sterkt modifiserte vannforekomster (kSMVFer) i VO LeiraNitelva – gjennomgang av foreslåtte kSMVFer, vurdering av kriterier for å utpeke vannforekomstene
som sterkt modifiserte og vurdering av miljømål. Arr.: vannområdesekretariatet/prosjektleder for VO
Leira-Nitelva. Deltakelse fra kommunene Oslo, Lørenskog, Nittedal og Lunner samt Fylkesmannen i
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Oslo og Akershus (miljøvernavdelingen). Dialog med Fylkesmannen i Oppland i forkant og etterkant
av møtet.
28.4.15: Vannforekomster i VO Leira-Nitelva berørt av kraftproduksjon – sterkt modifiserte
vannforekomster og vurdering av miljømål. Arr.: Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Deltakere:
Fylkesmannens miljøvernavdeling, Akershus Fylkeskommune, Løvenskiold og
vannområdesekretariatet/prosjektleder for VO Leira-Nitelva.
Miljøtilstand, påvirkninger og vurdering av overvåkingsbehov i Nordbytjern
13.8.15: Tidligere overvåking av Nordbytjern har vist en negativ utvikling fra 1970 – 2011 mhp klorid,
og fra 2006 – 2011 mhp PAH. Dialogmøte for å diskutere behovet for videre overvåking av
Nordbytjern, og behov for å oppdatere miljøtilstand, påvirkninger og tiltak i Vann-Nett. Arr.:
Vannområdesekretariatet/prosjektleder. Deltakelse fra Ullensaker kommune, Statens vegvesen og
Fylkesmannens miljøvernavdeling.
Samordning av overvåkingen i Nedre Nitelva
13.8.15: Møte med Nedre Romerike Avløpsselskap (NRA) og industrivirksomheten Dynea, arr.
Vannområdesekretariatet/prosjektleder. Gjennomgang av eksisterende overvåking i regi av
kommunene, NRA og Dynea. Vurdering av potensiale for en mer samordnet resipientovervåking.
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4. Oppfølging av aktivitets- og prosjektplan for 2015
Oversikt over oppfølgingen av aktivitetsplan for 2015 er gitt i tabell 2 og oversikt over gjennomførte
prosjekter i tabell 3.

Tabell 2 Status planlagte aktiviteter i 2015
Prosjekt/
Merknader
aktivitet
ProblemBeslutning om igangsettelse tas av administrativ prosjektgruppe, etter innstilling
kartlegginger fra økologigruppa.
Finansiering: Fylkesmannen bevilget i 2014 kr 100 000,- til oppfølgende
fiskeundersøkelser. Søknad om å omdisponere de tildelte midlene til
problemkartlegging i vannforekomster som ikke er klassifisert før, eller som er
klassifisert med lav pålitelighetsgrad, ble sendt Fylkesmannen den 21.8.15 i tråd
med styringsgruppas vedtak den 18.8.15 (sak 14/15).

Fagdager/
befaringer

Status: 6790,- er benyttet i 2015, for å dekke opp for ekstrakostnader knyttet til
ekstra analyseparametere ved analyse av vannprøver fra leirpåvirkede lokaliteter.
Fagdager eller befaringer i regi av faggruppene.
Finansiering: fondsmidler, bevilget fra Akershus fylkeskommune i 2014 til
implementering av tiltaksanalysen og gjennomføringsplaner for denne
Status: en fagdag gjennomført, i regi av landbruksgruppa. Tema: tiltak i
kantsonene. En rekke spørsmål knyttet til regelverk og retningslinjer oversendt til
Fylkesmannens landbruksavdeling for videre oppfølging. Videre arbeid vurderes i
etterkant av fagdag/samling om kantsoner i regi av Fylkesmannens vanngruppe
den 3.12.15.

Stormøte

Evaluering
av prosjektorganisering
og mandat

Forbruk i 2015: <1000 kr
Seminar for hele prosjektorganisasjonen, for å markere overgangen fra
planperiode til gjennomføringsperiode, og fra pilotperioden til første planperiode.
Finansiering: fondsmidler, bevilget fra Akershus fylkeskommune i 2014 til
implementering av tiltaksanalysen og gjennomføringsplaner for denne
Status: utsatt
Vannområde-organiseringen er kompleks. God funksjon og effektiv tidsbruk krever
klare roller og kommunikasjonslinjer. Gjeldende mandat ble vedtatt i 2008. Det er
behov for en oppdatering. Behov for ekstern bistand.
Finansiering: fondsmidler, bevilget fra Akershus fylkeskommune i 2014 til «tiltak
for å styrke prosjektorganisasjonen»
Status: notat som beskriver dagens organisasjon (deltakere, intensjon,
finansiering, internkontroll og administrative forhold) er utarbeidet av
sekretariatet og lagt frem for Skedsmo kommune (som arbeidsgiver) samt
prosjektgruppa. I stedet for å innhente ekstern bistand, ble saken diskutert internt
i Skedsmo kommune og i et mindre utvalg av prosjektgruppas medlemmer og
forslag til løsning utarbeidet. Det har derfor ikke vært noen utgifter knyttet til
denne aktiviteten i 2015. Saken ble behandlet i prosjektgruppa den 20.10.15 og i
styringsgruppa den 17.12.15. Vedtak:
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Vannområdets organisering og funksjoner knyttet opp mot vanndirektivet og
kommunestyrenes vedtak fra 2008 (organisasjonsplan, mandat og felles
prosjektlederstilling) skal evalueres i samarbeid med prosessansvarlig (AFK) i løpet
av våren 2016.
Intern reorganisering av «prosjekt Vannområde Leira-Nitelva» utsettes inntil
prosessen med evalueringen ovenfor er ferdig. Dette er i tråd med anbefalingene
fra prosjektgruppa 20.10.2015.

Oppgradere/
videreutvikle
hjemmeside
n
Bygging av
fangdammer
i Nitelvas
nedbørsfelt
– prioritering
av lokaliteter
og
veiledning av
grunneiere

Det skal nedsettes en administrativ gruppe som får delegert myndighet og ansvar
for å identifisere kjernespørsmål for evalueringen, og bidra til avklaringer
underveis.
Finansiering: egne midler.
Status: Elveliv.no ble oppgradert til ny plattform i januar 2015, kostnad på om lag
5000 kr. Endringer for å bedre brukervennligheten planlegges, men er foreløpig
ikke gjennomført.
Mål: kunnskapsbasert og kostnadseffektiv tiltaksgjennomføring.
Det skal utarbeides en liste over særlig kostnadseffektive lokaliteter for bygging av
fangdam i Nitelvas nedbørsfelt. Eventuelle positive og negative tilleggseffekter på
miljøet skal skisseres. Listen over lokaliteter skal bidra til målrettet miljørådgivning
på foretaksnivå og gode prioriteringer ved fordeling av SMIL-midler og evt.
kommunal toppfinansiering. Listen skal videre fungere som et innspill til arbeidet
med å fastsette lokaltilpassede tiltakspakker for begrensning av
jordbruksforurensning i VO Leira-Nitelva.
Finansiering: Tildelinger fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus: overførte midler
(147 500) fra 2014 og tilleggsbevilgning på kr 56 000,- øremerket miljørådgivning
på foretaksnivå. Den 9.10.15 ble endringsmelding og søknad om ekstrabevilgning
på kr 77 500,- sendt Fylkesmannen. Søknaden ble innvilget, og prosjektet utvidet
til å også omfatte en vurdering av utfordringer og muligheter knyttet til rensetiltak
i raviner.
Status: Prosjektet er fullført. Norsk institutt for bioøkonomi – NIBIO har stått for
det faglige arbeidet, og Regionkontor landbruk har hatt prosjektansvaret.
Sluttrapport er levert Fylkesmannen og godkjent.
Leveranser:
NIBIO-rapport 1-30-2015 – Oppfølging, prioritering og planlegging av fangdammer
i Nitelvas nedbørsfelt
NIBIO-rapport 1-31-2015 – Vannmiljøtiltak i raviner – muligheter og utfordringer
Begge rapportene er publisert på elveliv.no. Resultatene fra prosjektet planlegges
fulgt opp i et eget møte/seminar i 2016.
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5. Vassdragsovervåking
Det ble i 2013 utarbeidet et forslag til overvåkingsprogram for Leira-Nitelva. Forslaget til
overvåkingsprogram ble sendt Fylkesmannen i Oslo og Akershus, og inngår i overvåkingsprogrammet
for Vannregion Glomma.
Kommunene som inngår i vannområdet, har organisert seg ulikt med hensyn på gjennomføring av
vassdragsovervåkingen.
Nedre Romerike Innkjøpsordning (NRI) har, på vegne av kommunene Nannestad, Ullensaker,
Gjerdrum, Sørum, Fet, Rælingen, Skedsmo og Nittedal, inngått en rammeavtale om tiltaksrettet
overvåking med Rambøll AS. Avtalen ble inngått i 2013, og gjelder for 2 år med opsjon for 1+1 år.
Dette samarbeidet omtales ofte som «Overvåkingsprogrammet for Leira-Nitelva» eller
«fellesovervåkingen», da det omfatter størstedelen av den tiltaksrettede overvåkingen innen
vannområdet og har blitt administrert av vannområde-sekretariatet.
Kostnadene for fellesovervåkingen er fordelt mellom kommunene ut fra antall prøvesteder, antall
prøver, og type prøve (analyse av kjemiske parametere, bunndyr, begroingsalger eller vannplanter).
Det er også gitt et statlig bidrag på 80 000 kroner, tildelt vannområdet av Fylkesmannen i Oslo og
Akershus. Det statlige bidraget er et bidrag til overvåking i områder hvor jordbruket er en viktig
påvirker.
I tillegg til de kostnadene som fremgår av tabell 6, finansieres 3 stasjoner i Nitelva (Kjellerholen,
Sagdalen og Rud/Åmot) av NRA og eierkommunene (Lørenskog, Rælingen, Skedsmo). Resultatene
inngår i rapporten for hele vannområdet, men det er foreløpig ikke inngått avtale om opplasting av
analysedata til Vannmiljø.
Ved utarbeidelse av årsrapport for fellesovervåkingen inkluderes også analyseresultater fra NRAs
resipientovervåking i Nedre Nitelva. Resultatene fra vassdragsovervåkingen i 2015 presenteres i en
egen årsrapport for vassdragsovervåkingen, og vil bli publisert på vannområdets hjemmeside
elveliv.no i løpet av våren 2016.
Det gjennomføres omfattende overvåking også i kommunene Lunner, Lørenskog og Oslo, men
resultatene fra denne overvåkingen er p.t. ikke inkludert i felles årsrapport for vassdragsovervåking i
Leira-Nitelva men oppsummeres i separate rapporter. Fylkesmannens overvåking i
forsuringspåvirkede vannforekomster og kartlegginger av biologiske kvalitetselementer som fisk og
muslinger publiseres også i separate rapporter.
Når samtlige overvåkingsresultater er tilgjengeliggjort i Vannmiljø og Fylkesmannen har benyttet
dataene til å reklassifisere økologisk tilstand i de aktuelle vannforekomstene vil det bli mulig å hente
ut helhetlige oversikter fra Vann-nett som viser økologisk tilstand for alle vannforekomstene i
vannområdet.
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6. Tilgjengeliggjøring av kunnskap i Vann-nett og Vannmiljø
Vann-nett er et nettbasert kartverktøy som brukes i arbeidet med vannforskriften. I Vann-nett vises
inndelingen i vannområder og vannforekomster, og for hver vannforekomst er det lagret informasjon
om miljøtilstand, evt. risiko for å ikke nå målet om god økologisk tilstand, aktuelle påvirkninger samt
tiltak for å bedre den økologiske tilstanden.
Vannforskriften setter krav til medvirkning med hensyn til faglige vurderinger, beslutninger og
gjennomføring av tiltak for å oppnå god miljøtilstand i vannet. Vann-Nett er ment å sikre tilgang på
miljøinformasjon for faglige institusjoner, interessegrupper, myndigheter og allmennheten.
Ved inngangen til 2015 var det klart at det var flere mangler knyttet til registrering av data i Vannnett for Vannområde Leira-Nitelva, både i form av manglende vurdering av miljøtilstand for enkelte
vannforekomster, utdatert informasjon og feilregistreringer. På arbeidsplanen for 2015 som ble
vedtatt av styringsgruppa den 5.3.15, var det derfor satt opp at informasjon om påvirkninger og
risikovurderinger i Vann-nett skulle gjennomgås og miljøtilstandsvurderinger oppdateres. Det har
blitt gjort noen mindre korrigeringer i 2015, men en full gjennomgang lot seg ikke gjennomføre før
Vann-nett ble stengt for redigering i forbindelse med behandling av den regionale forvaltningsplanen
for 2016-2021. Det er viktig at dette arbeidet tas opp igjen når Vann-Nett påny åpnes for redigering,
og at det kommuniseres til potensielle brukere av databasen at det er stor usikkerhet knyttet til
registreringene. Fylkesmannen er ansvarlig for innholdet i Vann-nett (med unntak av tiltaksmodulen).
Vannmiljø er den statlige miljøforvaltningens fagsystem for lagring og analyse av data om
miljøtilstanden i vann. Vannmiljø er integrert med Vann-nett, og analyseresultater registrert i
Vannmiljø benyttes ved fastsettelse av miljøtilstand i Vann-nett.
Analyseresultater fra de lokalitetene som overvåkes av Rambøll på vegne av kommunene Nannestad,
Ullensaker, Sørum, Gjerdrum, Fet, Rælingen, Skedsmo og Nittedal (også omtalt som
«overvåkingsprogrammet for Vannområdet»), har fra og med 2014 blitt registrert i Vannmiljø av
oppdragstaker. Videre har
• Rambøll etterregistrert analyseresultater fra fysisk-kjemisk overvåking i 2013, og korrigert
tidligere registret informasjon (2013 og 2014) om analysemetodikk for analyser av løst fosfor
• NIVA etterregistrert analyseresultater fra biologisk overvåking i 2014 og perioden 2008-2010
(AIP og PIT-indekser beregnet påny, i tråd med gjeldende retningslinjer i 2015)
• Fylkesmannen tilbudt seg å registrere eldre analyseresultater, og fått tilsendt
analyseresultater fra fysisk-kjemisk overvåking i perioden 2008-2012
• det blitt avklart at kartfestingen av overvåkingslokalitene «Øy6 Svellet» og «N8 Rud», som
vist i årsrapporter for fellesovervåkingen og i Vannmiljø, ikke stemmer overens med hvor
prøvene i realiteten hentes fra. Kartfesting og navnsetting vil bli korrigert i
overvåkingsrapporten for 2016.
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7. Regnskap 2015

Prosjektregnskapet for 2015 fremgår av tabell 4. Overvåkingsprogrammet er skilt ut i eget regnskap.
Tabell 3 Regnskap for 2015, sammenlignet med regnskap 2014 og rev. budsjett (18.8.15) 2015
Konto
Utgifter
Lønnsutgifter (regulativlønn, arb.avg. og
pensjonsinnbetaling)
Møtegodtgjørelse
Interntjenester Skedsmo kommune
Kontorutgifter (rekvisita, datautstyr, annet)
Mat til bevertning og leie av møtelokaler
Kurs/konferanser inkl. overnatting og reiseutgifter
Kontingenter, medlemsskap
Vedlikeholds-/serviceavtaler – dataprogram inkl.
oppgradering
Konsulenthonorar/andre kjøpte
tjenester/forelesere
Videreformidling av tilskudd til
samarbeidspartnere
Overføring driftsmidler til konto for overvåkingsprogrammet
Stillingsannonser
Sum utgifter
Inntekter
Innbetaling fra eierkommunene
Driftstilskudd Akershus fylkeskommune
Driftstilskudd Vannregionmyndigheten
Andre tilskudd/prosjekttilskudd
Sum inntekter

Regnskap
2015

Budsjett
2015

Regnskap
2014

Merknader

727 007

740 000

794 118

7 200
50 000
1 745
17 434
23 440
500
8 301

15 000
0
5 000
30 000
25 000
1 000
10 000

0
0
27 622
27 702
4 493
500
1 350

1

246 000

610 000

534 384

4

35 000

20 000

7 500

5

45 000

45 000

0

6

0
1 161 626

0
1 501 000

16 471
1 414 140

857 500
243 000
99 833
07
1 200 333

857 500
243 000
100 000
203 500
1 404 000

857 500
75 000
86 000
551 0598
1 569 559

2
3

7 og 8

Bruk av bundet driftsfond
0
97 000
0
Avsetning til bundet driftsfond
38 707
0
155 419
Sum totalt
0
0
0
1.
Jmf. vedtak i sak 50/14 den 4.12.14. Godtgjørelse for møter i 2014. Møter i 2015 utbetales i 2016.
2.
Fagsamlinger og videreutdanning innen prosessledelse
3.
Oppgradering av plattform for elveliv.no
4.
Prosjekt: fangdammer i Nitelvas nedbørsfelt - prioritering av lokaliteter og oppfølging av grunneiere.
5.
Prosjekt: fangdammer i Nitelvas nedbørsfelt - prioritering av lokaliteter og oppfølging av grunneiere
6.
Vedtatt overført ved budsjettrevidering, for å dekke opp for redusert statlig tilskudd til tiltaksrettet
overvåking i jordbruksområder.
7.
Innvilget statlig tilskudd til fangdamprosjekt overføres i 2016. Tilskuddssummen økte fra kr 203 500,- til kr
281 000,- da prosjektet ble utvidet til å omfatte en vurdering av vannmiljøtiltak i raviner.
8.
Av prosjektmidler innvilget i 2014, er 149 030 kroner ubrukt. Akershus fylkeskommune innvilget sent i
2014 et tilskudd på totalt kr 150 000,- til aktiviteter for å øke detaljeringsgraden med hensyn på
tiltaksgjennomføring, utarbeidelse av verktøy for formidling og oppfølging av tiltaksanalysen, dialog- og
informasjonskampanjer og tiltak for å styrke prosjektorganisasjonen. Foreløpig er det kun benyttet kr
970,-, til et fagtreff om kantsoner.

Ved inngangen til 2015 stod det kr 1.533.814,- på bundet driftsfond (konto 2.5111.403) tilknyttet
driften av Vannområde Leira – Nitelva. Ved utgangen av 2015, hadde vannområdet et overskudd på
kr 38 707,- som overføres til bundet driftsfond. Ved utgangen av 2015 stod det kr 1.572.521,- på
bundet driftsfond.
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Tabell 4 Regnskap for vassdragsovervåkingen 2014
Konto
Utgifter
Konsulenthonorar overvåkingsprogrammet, herav;
-overvåking 2015 og årsrapport 2014 (fysisk-kjemiske
parametere, Rambøll) kr 808 999,-etterbetalt overvåking 2014 (biologiske parametere,
NIVA) kr 206 718,-import av eldre data til Vannmiljø kr 8400,-

Regnskap
2015

Budsjett
2015

Regnskap
2014

1 024 117
1 024 117

987 249

894 785
894 785

Refusjon Skedsmo kommune
Refusjon Nittedal kommune
Refusjon Rælingen kommune
Refusjon Fet kommune
Refusjon Sørum kommune
Refusjon Gjerdrum kommune

99 160
104 444
13 477
38 515
100 373
91 067

99 206
103 354
16 247
41 135
103 354
91 731

143 364
160 796
23 170
55 933
160 284
153 879

Refusjon Ullensaker kommune
Refusjon Nannestad kommune
Refusjon Lørenskog kommune

101 472
95 522
0

100 509
93 022
0

159 267
99 713
6 923

80 000
45 000
0

125 000
0
0

125 000
0
144 000

769 030
255 087
0
0

773 558
213 691
0
0

1 232 329
0
337 544
0

Sum utgifter
Inntekter

Statlig tilskudd til tiltaksrettet overvåking i
jordbruksområder (via Fylkesmannen i Oslo og Akershus)
Overføring fra vannområdets driftskonto
Prosjekttilskudd
Sum inntekter
Bruk av bundet driftsfond
Avsetning til bundet driftsfond
Sum totalt
1.
2.

Merknader

1
2

Jmf. vedtak i sak 15/15 den 18.8.15, hvor det i forbindelse med budsjettrevidering ble vedtatt å benytte
kr 45 000,- av frie driftsmidler til å dekke opp for redusert statlig tilskudd til tiltaksrettet overvåking i
jordbruksområder.
Av innvilgede prosjekttilskudd i 2014, ble kr 100 000 stående ubrukt. Dette var midler innvilget til
oppfølgende «fiskeundersøkelser», men jmf. vedtak i sak 14/15 ble midlene omdisponert til 1)
ekstrakostnader knyttet til analyse av parametere nødvendig for klassifisering av leirelver, 2)
problemkartlegging i vannforekomster hvor miljøtilstand er ukjent eller fastsatt med lav grad av
pålitelighet eller 3) faglig bistand ved skjønnsmessig fastsettelse av miljøtilstand. Ved fakturering
overvåkingskostnadene for 2015 (fakturering av kommunene), ble det gjort et fratrekk på kr 6790,fordelt på de kommunene som betaler for overvåking på leirpåvirkede prøvetakingslokaliteter. Av det
opprinnelige tilskuddet på kr 100 000,- gjenstår nå kr 93 210,-

Ved inngangen til 2015 stod det kr. 648 120 kr på bundet driftsfond (konto 2.5111.406) tilknyttet
vassdragsovervåkingen. Ved utgangen av 2015 står det 393 033 kroner på bundet driftsfond.
Underskuddet skyldes i hovedsak etterfakturering av biologisk overvåking som ble gjennomført i
2014. Det er verdt å merke seg at årsrapporten for den fysisk-kjemiske overvåkingen i 2015 ikke er
fakturert. Dette beløper seg til omlag 130.000. Videre er om lag 90 000 kr av fondsbeholdningen
gjenstående prosjektmidler, bevilget fra Fylkesmannen (se merknad 2).
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Vedlegg 1. Vannområde Leira - Nitelva - Medlemmer av ulike grupper i 2015.
Organisasjon
Gran kommune
Lunner kommune
Nannestad kommune
Ullensaker kommune
Gjerdrum kommune
Sørum kommune
Skedsmo kommune
Fet kommune
Nittedal kommune
Lørenskog kommune
Rælingen kommune
Oslo kommune
Akershus fylkeskommune
Akershus Bondelag
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Statens Vegvesen
Regionkontor Landbruk
Vannområdesekretariatet
Organisasjon
Gran kommune
Lunner kommune
Nannestad kommune
Ullensaker kommune
Gjerdrum kommune
Sørum kommune
Fet kommune
Skedsmo kommune
Nittedal kommune

Styringsgruppe (frem til
kommunevalget høsten 2015)
Knut Magnar Lehre
Halvor Bratlie
Anne-Ragni K. Amundsen/
Hans Thue (fra juni)
Harald Espelund
Anders Østensen
Ivar Egeberg
Boye Bjerkholt (leder)
John Harry Skoglund
Hilde Thorkildsen
Ragnar Kristoffersen
Øivind Sand (nestleder)
Per Kristiansen
Jon Schøning Lie
Jens Thori Kogstad
Are Hedén
-

Temagruppe
landbruk
Jens Olerud
Marit Sand
Hans Petter
Langbakk
Torunn Hoel
Ann-Katrine
Kristensen (leder)
Ida Marie Gjersem

Lørenskog kommune
Rælingen kommune
Oslo kommune
Akershus fylkeskommune
Akershus Bondelag
Fylkesmannen i Oslo og
Akershus
Statens Vegvesen
Nedre Romerike Avløpsselskap
Vannområdesekretariatet

Prosjektgruppe
Trude Øverlie
Kari-Anne Steffensen Gorset
Helge B. Pedersen
Nina Værøy/Anette Åkerstrøm
Bjarte Hunnestad
Bjørn Viken
Birger Marøy/Elisabeth Borge
Ann-Kathrine Kristensen
Liv Beate Stormyhr/Bjørn Rønholt
Terje Martinsen
Henning Colbjørnsen
Terje Wold
Anja Winger
Simon Haraldsen (miljøvernavdelingen)
Kari Engmark (landbruksavdelingen)
Ola Rosing Eide
Ida Marie Gjersem
Eli Marie Fuglestein

Temagruppe
kommunalteknikk
Trygve Rognstad
Kari-Anne Steffensen Gorset
Dag Brovold
Nina Værøy/Anette
Åkerstrøm
Monica Gudim
Bjørn Viken
Brita M. Hellerud

Temagruppe økologi

Odd Ivar Opheimsbakken
Liv Beate Stormyhr/Cecilie
Raasok
Terje Martinsen (leder)
Henning Colbjørnsen

Hilde Birkeland
Guro Haug

Einar Korvald
Kari Engmark

Terje Wold
Simon Haraldsen

Eli Marie Fuglestein

Ola Rosing Eide
Eirik Rismyhr
Eli Marie Fuglestein

Trygve Rognstad
Kari-Anne Steffensen Gorset
Helge B. Pedersen
Nina Værøy/Anette
Åkerstrøm
Monica Gudim
Vebjørn Pollen
Karl A. Bjølgerud

Kari Westgaard Berg
Mari Ann Vinje/Linda
Grimsgaard
Terje Wold/Toril Giske?
Anja Winger
Terje Wivestad/Ruben A.
Pettersen
Eli Marie Fuglestein
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Styringsgruppas sammensetning etter kommunevalget 2015:
Organisasjon

Navn

Funksjon

Vara

Skedsmo kommune
Fet kommune

Boye Bjerkholt
John Harry Skoglund

Varaordfører
Ordfører

Rælingen kommune

Øivind Sand

Ordfører

Gullbrand Gillund
Varaordfører Thor Grosås
Varaordfører Heidi Finstad
Kielland

Sørum kommune
Ullensaker kommune

Marianne Grimstad
Hansen
Tom Staahle

Ordfører
Ordfører

Nannestad kommune
Gjerdrum kommune
Gran kommune
Lunner kommune

Hans Thue
Anders Østensen
Willy Westhagen
Halvor Bratlie

Ordfører
Ordfører
Ordfører
Varaordfører

Nittedal kommune

Inge Solli

Oslo kommune

Per Kristiansen
Ernst-Modest
Herdieckerhoff
Lone Kjølsrud

Varaordfører
Konstituert direktør Oslo
kommune Vann- og avløpsetaten Seksjonsleder Trygve Abry

Lørenskog kommune
Akershus Fylkeskommune
Fylkesmannen i Oslo og
Akershus
Akershus bondelag

Are Hedén
Jens Thori Kogstad

Varaordfører Anette
Carnarius/Sølve Sesseng
Varaordfører Willy Kvilten
Kristin Antun, leder av klimaog miljøutvalget
Leif Haugland
Gunnar Schulz
Ordfører Harald Tyrdal
Ordfører Hilde Nysten
Thorkildsen

Varaordfører
Politisk representant

Ordfører Ragnhild Bergheim
Arild Mossing

Seksjonssjef
Nestleder

Simon Haraldsen
Sigurd Enger
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Vedlegg 2. Oversikt over kommunenes økonomiske bidrag til fellesutgifter i Vannområde
Leira - Nitelva
Fordelingsnøkkel:
•
•
•

Grunnbeløp kr. 20 000,kr. 3,- pr. daa jordbruksareal
+ kr. 15 pr. innbygger

Fordelingen mellom kommunene ble sist beregnet i 2012.

INNTEKTER /FELLESKOSTNADER KOMMUNEVIS

2014

SKEDSMO KOMMUNE

179 500

LØRENSKOG

124 000

NITTEDAL

100 000

RÆLINGEN

73 000

FET

31 000

OSLO

21 000

SØRUM

46 000

GJERDRUM

63 000

ULLENSAKER

86 000

NANNESTAD

93 000

GRAN

20 500

LUNNER

20 500

SUM INNTEKTER

857 500
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