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Referat fra møtet i kommunalteknisk gruppe i Vannområde Leira –
Nitelva 06.03.13
Til stede:

Svein Hetland, Prosjektleder for Vannområde Leira-Nitelva
Dag Brovold, Nannestad
Marie Strand, Ullensaker
Monica Gudim, Gjerdrum
Odd I. Opheimsbakken, Skedsmo
Terje Martinsen, Lørenskog
Line Bell, Nittedal

Forfall:

Henning Colbjørnsen, Rælingen
Brita Hellerud, Fet
Bjørn Viken, Sørum
Ingar Tranum, NRV/NRA
Eirik Rismyhr, NRV/NRA
Kari-Anne Steffersen Gorset, Lunner
Per Kristiansen, Oslo
Simon Haraldsen, FMOA
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Innholde
Godkjenning av innkalling og eventuelt
Ingen kommentarer til innkalling. En sak til eventuelt.
Referat fra møte 9. januar
Ingen kommentarer til referatet
Årsmelding 2012, aktivitetsplan og budsjett for 2013
Årsmeldingen for 2012 ble presentert sammen med aktivitetsplanen
og budsjettet for 2013. Det ble sett på hvilke prosjekter som skulle
gjennomføres i år. Prosjektleder skulle sende over beregningene for
prøvetakingskostnadene til kommunene.
Foreløpig overvåkingsrapport for 2012
Den foreløpige overvåkingsrapporten fra Bioforsk ble presentert og
resultatene diskutert. Prosjektleder oversender til kommunalteknisk
gruppe så snart den endelige overvåkingsrapporten foreligger.
Avrenning fra tette flater
Det ble gjort en del i forhold til dette ved utarbeidelsen av forrige
tiltaksanalyse. Leira – Nitelva har allikevel valgt å bli med på en felles
bestilling som har blitt administrert gjennom Fylkeskommunen.
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Bestillingen har gått til COWI som har fått i oppdrag å beregne
avrennign fra tette flater. Det er tatt utgangspunkt i tettsteder med
flere enn 2000 innbyggere og bestilling er sendt ut til de aktuelle
kommunene.
Tiltaksanalysen
Kommunalteknisk gruppe får en viktig oppgave i forbindelse med
utarbeidelsen av den nye tiltaksanalysen. Det er en del data som må
samles inn og man må gå gjennom planer, påvirkninger for å
diskutere tiltak. Vil jobbe mye med dette gjennom det kommende
året.
Fremdriftsplan
Fremdriftsplan ble presentert på møtet. En oppdatert fremdriftsplan
er vedlagt dette referatet.
Eventuelt
Det er ønske om at Fylkesmannen varsler når det kalkes. Dette gjelder
spesielt drikkevannskilder.
Neste møte ble 9. oktober

