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Innhold
Presentasjon av møtedeltagerne.
Referat fra møte 17.12.08
Orientering om slam fra Dynea, ellers ingen kommentarer.
Tiltaksanalysen for Leira.
• Kr. 35.000,- bevilget fra FK til utarbeidelse av
populærversjon av tiltaksanalysen.
FK kan kontaktes for kobling mot aktuelt firma.
• Prosjektleder tar snarlig kontakt med adm. i de 6
nedslagskommunene på Romerike for nærmere
presentasjon og gjensidig informasjonsutveksling knyttet
til prosjektet.
• Aktuelle oppdagede feil/mangler/suppleringer i
tiltaksanalysen, som ikke trenger ny behandling, kan
sendes prosjektleder innen 1. mars 09.
• Det tas initiativ til møte med Bioforsk/NIVA for en
klargjøring av klassifiseringssystem for leirelver, med sikte
på å fastsette god økologisk tilstand for delnedbørfeltene i
Leira. Simon innkaller til møtet.
• Prosjektleder utarbeider årsplan/aktivitetsplan 2009 som
bla. inneholder planlagt folkemøte og informasjonsstrategi.
• Det må jobbes raskt med forbedrede kostnadsberegninger i
dokumentet. Landsbruksavdelingen (FM) gjør
kostnadsberegninger for landbrukstiltak generelt.

Ansvar/Frist

Pro.leder

Pro.leder

Medl. Pro.gruppa

Simon Haraldsen

Pro.leder
Pro.leder/FM
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Høring av forvaltningsplanen
• Det legges opp til kommunalpolitisk behandling av både
analyse og forvaltningsplan i samme sak/møte i berørte
kommuner.
• Det legges opp til informasjonsmøte/folkemøte våren 09
der populærversjonen presenteres.

5

Bakteriebrev
Det sendes formelt brev om tema rensetrinn for
bakteriesanering i utslippstillatelser. Brevet stiles til
Folkehelseinstituttet/Bioforsk.

Pro.leder/temagruppe
kommunalteknikk
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Framtidig organisering og rep. til styringsgruppa
Kopi av tidligere sendt brev sendes de kommuner som ikke har Pro.leder
svart.
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Kartlegging hydrotekniske anlegg
Rapporten forventes ferdigstilt våren 09.
Innhold her bør implementeres i tiltaksanalysen. Bioforsk bes
om å gjøre et kostnadsoverslag for oppgradering.
(fangdammer, kantvegetasjon)
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Skjønnsmidler
Landbruksgruppa foreslår aktuelle prosjekter innen landbruk.
Kartlegging/kostnadsberegning av utslippspunkter med
miljøgifter i hele nedslagsfeltet- herunder påslippsavtaler.
Spesielt nevnt Songa og tidligere gruvedrift Romeriksåsen.
Prosjektleder tar initiativ mot temagruppene.
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Vassdragsovervåkingen
Rapport fra 08 foreligger våren 09.
Overvåking av fisk i regi av fylkesmannen igangsettes 09.
Elisabeth B.T. koordinerer inntil videre. Simon H.
tilbakemelder event. statlige overvåkingsmidler.
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Annet nytt fra Vannregionen/FM.
RMP forventes godkjent med ”forsterket” miljøvennlig profil.
Det vil bli arrangert høringskonferanse vår 09 med fokus på
forvaltningsplanen.
Vannområdeinndelingen vil ikke bli endret som resultat av
nyorganiseringen av vannregionene (Fylkeskommunen som
vannregionmyndighet).
FM tar initiativ til prosjektledermøte i regionen.
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Møter ref.gruppe – styringsgruppe (feb. 09)
Gruppene bør bli presentert for årsplan/aktivitetsplan.

12

Eventuelt.
Orientering fra Gjerdrum komm. Gjennomfører forprosjekt
felles renseanlegg med Ullensaker og Sørum- økonomiske
forutsetninger med ulike alternativer.
Orientering fra Sørum komm. Sørum arbeider med felles
slambehandlingsanlegg lokalisert til Kråkstad.

Pro.leder/temagruppene

Det tas sikte på etablering av logo for
vannforurensingsprosjektet- forslag mottas (med glede).
Innspill til tiltaksanalysen vedr. ”kurante”
mangler/suppleringer og lignende- innen 1.3.09.
Neste møte i prosjektgruppa:
Tirsdag den 3. mars kl. 09.30 – 14.00.
Skedsmo rådhus

10.2.2009

Ivar Tollan (ref.)

