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PKT

OPPGAVE

1.

Handlingsplan Leira 2012

OPPFØLGING ANSVAR

Handlingsplan for Leira 2012 (arbeidsdokument) var sendt ut til
møtedeltagerne i forkant av møtet (ble også delt ut på møtet).
Mal fra vannregionmyndigheten kom rett før jul, og er derfor ikke
brukt som grunnlag for rapportering på landbruk, da
landbruksgruppa hadde møte før malen var klar.
Frist for rapportering til Akershus fylkeskommune: slutten av
januar. Hver enkelt kommune/faggruppe retter opp etter innspill
som beskrevet under. Frist for tilbakemelding til Simon:
20. januar. Simon sammenstiller tilbakemeldingene.

Simon

Kommentarer til foreliggende arbeidsdokument:
Landbruk:
- det foreligger et ”misforhold” mellom målene i
tiltaksanalysen og målene i handlingsplanen (blant annet i
forhold til ambisjoner knyttet til areal i stubb)
- det bør ryddes i hvem som er ”ansvarlig myndighet”
- kostnader bør være ”reelle kostnader”, dette vil imidlertid
kreve kompetanse som ikke finnes i landbruksgruppa
- det må skilles tydeligere mellom tiltak og virkemidler
- kan mål angående kantsonene presiseres?
- bør kommunene i større grad ta i bruk mulighetene til å
lage lokale forskrift for håndtering av husdyrgjødsel?
Muligheter for å kreve bredere kantsone ble diskutert (kan det
settes krav om bredere kantsone som en ”kompensasjon” for
manglende krav til arealer i stubb?). Vannressursloven § 11 åpner
for at ”Grunneieren, tiltakshavere og berørte fagmyndigheter,
kan kreve at kommunen fastsetter bredden på (vegetasjons)beltet.
Bredden kan også fastsettes i rettslig bindende planer etter planog bygningsloven”. Sigrid Loiuse informerte om at PBL gir

Landbruksgruppa

Problemstillingen
er sendt
SLF, svar
kommer

hjemmel for å regulere en bredere kantsone, men at det foreløpig
er uvisst hvordan dette skal håndteres.
Kari Engmark informerte om pågående arbeid med
veiledningsmateriell om kantsoner (en brosjyre rettet mot
forvaltningen og en brosjyre rettet mot grunneiere).
Flom, erosjon og hydrologi (hydrologi føyd til som nytt punkt)
- teksten omformuleres
- utfordringer knyttet til minstevannsføring og ansvarlig
myndighet presiseres
- alt om overvannshåndtering flyttes hit (fra kommunalt
avløp)
Kommunalt avløp:
VIKTIG å få kommunalteknikkgruppa i funksjon igjen. Simon tar
ansvar for å kalle inn til et møte der det velges ny leder. Ved
utarbeidelse av handlingsplan for 2013 bør gruppa bli enige om
en felles mal for rapportering.

Økologi
gruppa

Simon

Som et forsøk på en noe mer helhetlig rapportering inneværende
år skal tiltaksområde kommunalteknikk inneholde følgende
delmål:
Ledningsnett
- fornyelse
- overløp
Kommunalt renseanlegg.
Kommentarer til hver enkelt kommune:
Gjerdrum:
- det mangler tall fra Gjerdrum
- Sørum, Fet og Gjerdrum har inngått en avtale om
etablering av et felles renseanlegg, dette flytter avløpet fra
vannområdet Leira/Nitelva til Glomma
Fet:
-

rapportering fra Fet gjelder spredt avløp og bør derfor
nevnes kun under dette tiltaksområdet

Skedsmo:
- tallene for ledningsnettfornyelse bør presiserer
Ullensaker:
- tallene for ledningsnettfornyelse bør presiseres
- hovedplanen er et virkemiddel (bør flyttes dit), antall
meter ledningsfornyelse er tiltaket
Sørum:
- Sørum, Fet og Gjerdrum har inngått en avtale om
etablering av et felles renseanlegg, dette flytter avløpet fra
vannområdet Leira/Nitelva til Glomma

Alle

Spredt avløp:
Virkemidler under dette punktet er lokale forskrifter og eventuelt
gebyrforskrifter. Simon skriver inn noe om dette.
Forsuring:
Helge retter opp dette punktet
Felles for tiltaksområdene
Biotoptiltak og hydromorfologi
Miljøgifter:
Overvåkning:
Økologigruppa tar ansvar for å rette opp dette punktet
2.

Simon

Helge
Økologi
gruppa

Rullering av regionalt miljøprogram (RMP) 2013 – 2016
Regionalt miljøprogram beskriver de viktigste miljøutfordringene
i landbruket i Oslo og Akershus. Programmet har tre typer
virkemidler:
- økonomiske virkemidler (50 mill til fordeling i 2012)
- juridiske virkemidler
- informasjon
RMP skal rulleres inneværende år. Rulleringen vil skje i et
samarbeid med Fylkesmannen i Østfold. Arbeidsgruppa har hatt
sitt første møte, og blitt enig om at rulleringen ikke skal medføre
et helt nytt RMP, men at det kan bli aktuelt å se på noen av
ordningene.Pågående evaluering av nasjonalt miljøprogram kan gi
føringer for nytt RMP.
Framdriftsplan:
- vår 2012: innspillsfase (skriftlig eller via
”pollineringsmøter”)
- sommer 2012: innspillene bearbeides
- høst 2012: nytt RMP sendes på høring
- januar 2013: nytt RMP klart

3.

4.

Karakterisering Nitelva
Simon informerte om at dette var i god rute, at alle
kommunebesøkene var gjennomført. På bakgrunn av besøkene
skal Fylkesmannen utarbeide et faktaark og et
kvalitetssikringsnotat som sendes kommunen for gjennomgang
(frist for tilbakemelding: 3 uker). Foreløpig er dette bare
gjennomført for Nittedal. Etter kvalitetssikringen vil
informasjonen legges inn i Vannett.
Vesentlige spørsmål Nitelva
Frist for innspill til vannregionen: 1. april
Nødvendig å ha på plass karakteriseringen først (se over).
Simon ønsket en tilbakemelding fra Akershus fylkeskommune om
når innspillene måtte sendes dem samt en mal for hvordan
innspillene skal se ut.
Hilde viste til veilederen ”Vesentlige vannforvaltningsspørsmål”,
men lovte å komme tilbake med mer informasjon.

Alle

AFK

På bakgrunn av malen fra AFK gir kommunene og faggruppene
innspill som behandles av prosjektgruppa på neste møte
17. februar. Videre behandling i styringsgruppa i februar/mars.
5.

Aktivitetsplan og budsjett 2012
Dette punktet tas opp igjen på møte 17. februar.
Punkter som må med på aktivitetsplanen:
- vesentlige spørsmål
- overvåking
- rullering tiltaksanalyse Leira

6.

Vassdragsovervåking:
NIVA har gitt tilbakemelding på at deler av overvåkingen i Leira
er vanskelig å gjennomføre da overvåkingsparametrene
”bunndyr” og ”begroingsalger” er sjeldne. Dette gjør at fisk blir
en viktig parameter, Fylkesmannen følger opp.

Alle

FM

Økologigruppa kommer med et forslag til hvordan overvåkingen
skal fortsette med de utfordringene NIVA har spilt inn.
Økologigruppa følger opp NIVA i forhold til rapportering for
2011.

Økologi
gruppa

7.

Vikariat for prosjektleder
Følges opp av Skedsmo kommune som arbeidsgiver. Viktig å
sette i gang prosessen.

Skedsmo

8.

Rullering tiltaksanalyse Leira
- rullering av tiltaksanalysene gjelder alle vannområder i første
planperiode (frist 2015)
Nye momenter som bør tas opp til vurdering:
- trendanalyser klima
- trenanalyser befolkning
- muligheter etter PBL
Igangsettes når prosjektleder er tilbake/evt. når vikar er på plass.
Simon informerte om møte mellom departementet og
Fylkesmannen der Fylkesmannen tok opp utfordringene med
kostnader for kommunene knyttet til gjennomføringen av
Vanndirketivet. I forbindelse med møtet har Fylkesmannen
kostnadsberegnet tiltakene som må til for å imøtekomme
vannforskriftens krav til 350 mill.

9.

Kommunerunden
Ikke referatført
Viktige datoer framover:
26. januar: Fylkesmannen arrangerer seminar om miljøgifter
Dato ikke satt: Fylkesmannen arrangerer seminar om
overvannshåndtering
Høst 2012: Fylkesmannen arrangerer seminar om
tiltaksanalyse/overvåking

10.

Neste møte:
17. februar 2012, kl. 9.30 - 14.00, møterom Asak, Skedsmo
rådhus

Fetsund 9. januar 2012
Ann-Kathrine Kristensen

