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Sak Innhold Ansvar/Frist 
1 Referat fra møte i referansegruppa den 12.9.2008: 

Ingen merknader 
 

Dette punktet 
manglet i 
møteinnkallingen 

2 Årsmelding 2008 – Budsjett 2009 – Handlingsprogram 2009,  
Vannbruksplan Nitelva 
 
Årsmelding 
Antall møter i faggruppene ble gjennomgått. 
Sedimentundersøkelsen tas med under aktiviteter i 
årsmeldingen. 
De respektive kommunene oversender tall ihht. skjema 
”Oversikt over tiltak i kommunene” 
 
Budsjett 2009 
Ingen særskilte merknader 
 
Aktivitetsplan 2009 
Denne ble gjennomgått og kommentert. Ingen særskilte forslag 
til endring av planen. Tilslutning til raskest mulig 
prosjektsamkjøring av de to vassdragene- se sak 4. 

 
 
 
Etter supplering 
av tall som 
omtalt, blir ny 
årsmelding sendt 
ut til pro.gruppas 
medl. og framlagt 
for styringsgruppa 
 



3 Høring av Vannforvaltningsplan Glomma/Indre Oslofjord.  
Prosjektleder orienterte kort om forvaltingsplanen og pågående 
høring av denne.  
Etter gjennomført behandling av forvaltningsplanen i 
styringsgruppa for Leira blir styringsgruppas forslag til 
uttalelse sendt til samtlige kommuner i vannområdet 
Leira/Nitelva.  
 

 
 

4 Samkjøring av de 2 vassdragsprosjektene Leira – Nitelva. 
Tilbakemeldingen fra prosjektgruppa var positiv holdning til 
samkjøring av organisasjonsgruppene i de to respektive 
vassdragene i vannområdet. Det legges opp til 1 
prosjektgruppe, og felles temagrupper. Prosjektleder kommer 
tilbake med konkrete forslag til gruppeorganisering på 
administrativt nivå. Organisering av styringsgruppene tas opp 
med de to gjeldende styringsgruppene. 
Fortsatt mangler konkret tilbakemelding fra enkelte kommuner 
i vannområdet mht. organisering og tilslutning i prosjektet. 
 

 

5 Eventuelt 
• RMP- Tone Aasberg orienterte. 

Miljøprogrammet for Oslo & Akershus er godkjent. 
Regional Forskrift for vannområder i planperiode 1- 
herunder Leira, legges ut på høring i disse dager. 
Forskriften vil få virkning fra og med 2010 for Leira.  
 

• Sedimentundersøkelse Nitelva. 
Resultatene presenteres nærmere sommeren. 
 

• Deler av overvåkingsrapporten NIVA-2008 ble presentert. 
 
• Aktuell leder av prosjektgruppa tas opp seinere og 

avstemmes med felles prosjektgruppe for begge vassdrag. 
 
• Nittedal orienterte om fylkeskommunens krav til 

fornminneundersøkelser ved anlegg av separate 
avløpsanlegg etter pålegg om oppgradering av slike. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terje Martinsen 

  
Neste møte i prosjektgruppa: 
Avventes til fellesorganisering 
 

 
 

 
 

 
 
 
03.04.2009 Ivar Tollan (ref.)  


