
 
 
 
 
 
Vannområde Leira – Nitelva, Prosjektgruppa 
Referat fra møte 13.06.12 
 
Til stede:  Simon Haraldsen 

Sigrid Louise Bjørnstad, Skedsmo  
Svein Hetland Prosjektleder for Vannområde Leira-Nitelva 

  Marie Strand, Ullensaker 
Helge Bjørn Pedersen, Nannestad 
Bjørn Viken, Sørum 
Bjarte Hunnestad, Gjerdrum 
Liv Angela Grimsgard, Rælingen 
Liv Beate Stormyhr, Nittedal 
Hilde Birkeland, Akershus fylkeskommune 
Birger Marøy, Skedsmo 
Ann-Kathrine Kristensen, Fet 
 
 

 
Forfall:  Trude Øverlie, Gran 

Einar O. Jystad, Lørenskog 
Terje Wold, Oslo 
Heidi Engelhardt-Bergsjø, FMOA 
Kari-Anne Steffensen Gorset, Lunner 
 

Sak Innhold Ansvar/Frist 
1 Presentasjonsrunde 

Vikarierende prosjektleder Svein Hetland presenterte seg. 
 
 
 

2 Styringsgruppereferat fra 19.03.12 
Angående ønsket om en mest mulig enhetlig hjemmeside for alle 
vannområdene var dette noe som ble adressert i prosjektets tidlige fase og 
som den gang ble avvist. Å skulle opprette enhetlige hjemmesider på 
dette stadiet av prosjektet vil medføre betydelig merarbeid og kostnader. 
Forslag om at man heller kan samordne seg bedre på et mer lokalt nivå. 
Det vil først og fremst bli snakk om mindre endringer.  
Vedtak: 
Svein snakker med prosjektlederne for Vannområde HUVO, Øyeren, 
Bekkelagsbassenget og PURA om hvordan man eventuelt skal 
gjennomføre dette i praksis. 
 
Prosjektgruppereferat fra 17.02.12 

• Prosjektleder følger opp arbeidet med nettsiden 
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Sak Innhold Ansvar/Frist 

• Må få på plass en kommunalteknisk gruppe etter sommeren. 
Påslippstillatelser kan gå inn i denne gruppen 

• Arbeidet med Gratis Miljøråd må følges opp. 
 
Økologigruppereferat fra 23.05.12 

• Prosjektet om miljøgifter i fisk ferdigstilles 31.08. Prosjektleder 
følger opp. 

• Terje Wivestad fra fylkesmannen oversender bestillingen som er 
gitt til Åge Brabrand og prosjektleder følger opp dette med 
fylkesmannen og Åge Brabrand. 

• Klassifisering av Nitelvavassdraget skal være ferdig innen 
utgangen av 2012. 

• Regionale Miljøprogram for 2013 rulleres 
• Tiltaksanalyse for Nitelva og Leira skal rulleres 
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3 Kort gjennomgang av aktivitetsplan- og arbeid hittil. 
Det som var av betydning har blitt nevnt i større detalj andre steder i 
dette referatet, og er derfor ikke nevnt her. 

 
 
  
 

4 Vesentlige vannforvaltningsspørsmål 

• Hilde presenterte vesentlige vannforvaltningsspørsmål for 
Vannregion Glomma.  

• Den foreløpig siste versjonen av vesentlige spørsmål for 
Vannområde Leira – Nitelva foreligger. Vi har frem til 19. juni til 
å komme med tilbakemeldinger på dokumentet. 

• Angående karakteriseringen av Vannområdet Leira – Nitelva er vi 
nødt til å få redusert antall vannforekomster for å få et mer 
håndterbart antall. Leiravassdraget har 22 vannforekomster. Det 
er naturlig at også Nitelvavassdraget har omtrent 20 
vannforekomster. 

• Det har blitt utarbeidet et dokument med vesentlige spørsmål for 
Gardermoen grunnvannsreservoar. Man ser for seg dette 
grunnvannsreservoaret som en fremtidig drikkevannsforekomst, 
og kravene er derfor delvis strengere enn vannforskriften.  
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5 Vannkvalitetsovervåking 

• Det må utformes anbud for overvåking i 2013. Anbudet kan ta 
utgangspunkt i tilbudet og opsjonen for eksisterende overvåking 
og inkludere innspillene fra NIVA. Det er viktig å få med 
vannføringstall og kilderegnskap / flomkorrigerte 
fosforberegninger i anbudet. Det er foreslått at anbudet kun skal 
omfatte kjemisk overvåking i første omgang og at biologisk 
overvåking skal tas med i neste anbudsrunde. Det bør også 
vurderes om det er nødvendig med en grundig analyse av dataene 
hvert år, eller om man skal nøye seg med en årlig rapportering av 
dataene og for eksempel en grundig analyse av dataene hvert 
tredje år. Det ble ikke fattet noe vedtak vedrørende 
anbudsutformingen under møtet i prosjektgruppen, og 
prosjektgruppen har gitt arbeidsgruppen i oppgave å komme med 
et utkast som kan behandles ved neste møte. Et utkast skal være 
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Sak Innhold Ansvar/Frist 
klart til behandling i økologigruppa 06.09.12 og prosjektgruppa 
19.09.12. Det endelige anbudet skal være klart 01.10.12. 

• På sikt bør det drøftes hvordan man ønsker å fordele kostnadene 
forbundet med vannkvalitetsovervåking. Fire alternativer er 
presentert: 

o Alle kommunene betaler like mye 
o Kostnaden tar utgangspunkt i antall målestasjoner i 

kommunen. De med flere målestasjoner betaler mer. 
o Kostnaden fordeles ut i fra areal. De kommunene med et 

større areal i vannområdet betaler mer. 
o Kostnaden beregnes ut i fra innbyggerantall i kommunene. 

• Prosjektleder tar kontakt med INR for avklaring rundt det 
praktiske ved anbudsutformingen. 
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6 Handlingsplan 2012 og tiltaksanalyse – balanserer disse? 
• Det er høy risiko for at man ikke vil nå målet i Leira innen 2015. 

Dette skyldes blant annet virkningstid og gjennomføring i 
landbrukssektoren. 

• Rullering av tiltaksanalysen: 
o Mye bra innenfor kommunalteknikk og spredte avløp 
o Det er noe misnøye i landbrukssektoren. Det vil ikke være 

mulig å oppnå 100 % endret jordbearbeiding. 
o For både jordbearbeiding og spredte avløp må man se på 

hva som er gjort, og hva som er potensialet i det som 
gjenstår. Det må gjøres en del beregninger i forhold til 
tilførsel. 

 
 

7 Haldenvassdraget – Prosjekter som blir gjennomført og 
overføringsverdi 

• Effekter av redusert jordbearbeiding 
• Hvordan skal man få dokumentert at man har en høy grad av 

gjennomføring i jordbruket, hvis man ikke får resultat i 
overvåkingen. Haldenvassdraget har et prosjekt som går på dette. 
Finn Grimsrud vil snakke om dette på en konferanse om et år. 

• Man vet at det er god sammenheng mellom erosjon og tap av 
fosfor. 60 – 70 % av jordbruksarealet i Haldenvassdraget er i 
erosjonsklasse II. Hva er effekten i erosjonsklasse II? Dette 
prosjektet har stor overføringsverdi. 

• Se på kantvegetasjon i erosjonsutsatte områder og mindre 
erosjonsutsatte områder. 

• Søkte opprinnelig om 4,5 millioner, fikk tildelt 3,5 millioner. 
Simon har kopi av tildelingsbrev fra Klif og sender en kopi av 
dette til prosjektleder. 

• Haldenvassdraget har samarbeid med videregående skoler. 
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8 Regional løsning på avløp 

• Dette er et felles avløpssamarbeid mellom de 3 kommunene 
Gjerdrum, Sørum og Fet. 

• Det foreligger en innstilling på 28 sider fra prosjektgruppen. 
Styringsgruppa står bak denne. 

• Gjenstår å bestemme lokalisering. 

 



Sak Innhold Ansvar/Frist 

• Må vedtas en låneramme på 620 millioner kr. 
• Det må vedtas en selskapsavtale. Navnet blir MIRA – Midtre 

Romerike Avløpsselskap. 
9 Valg av leder for prosjektgruppa 

Sigrid Louise stiller som ny leder av prosjektgruppa inntil videre. Sigrid 
Louise går av med pensjon til neste år. 

 

10 Referansegruppa – hvem skal inn der nå som også Nitelva inngår. 
Trenger å finne ut hvem som skal inn i referansegruppa. OSL, NRA, 
Dynea, Diplomis, Nitelvas venner og Sagelvas venner er nevnt som 
viktige aktører. 
Trenger tilbakemelding fra prosjektgruppen: 

• Hvem har vi inne i referansegruppen per i dag? 
• Hvem tror vi at vi har inne i referansegruppen? 
• Hvem bør inn i referansegruppen? 

Diskuteres om det skal avholdes et informasjonsmøte vesentlige 
vannforvaltningsspørsmål som annonseres i forkant med en avisannonse. 
Under informasjonsmøtet vil deltagere inviteres til å være med i 
referansegruppen. Bruk høringsperioden for vesentlige 
vannforvaltningsspørsmål til å gjennomføre informasjonsmøtet. 
Det er viktig at deltagerne gis realistiske forventninger mhp. 
medvirkning. 
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11 Nytt fra kommunene 

• Skedsmo jobber med boliger som ligger i gråsonene. Dvs. at de 
ligger i en avstand til det kommunale avløpsanlegget som gjør at 
det er usikkert hvorvidt de skal kobles på det kommunale 
avløpsanlegget eller ha privat rensing. 

• Ullensaker har 1,2 millioner i SMIL-midler som skal deles ut til 
bøndene. Det var søknadsfrist 15. april, og de har fått inn ca. 30 
søknader. Opprydding av mindre avløpsanlegg i spredt 
bebyggelse i Leiras nedbørfelt startet 2010 og ved oppstart var det 
114 anlegg som skulle få krav om oppgradering. Nåværende 
status: 24 anlegg er oppgradert/tilknyttet, 42 anlegg har fått krav 
om oppgradering, 37 anlegg er holdt på vent i forhold til 
avklaring om ny offentlig avløpsledning, 11 anlegg skal få krav 
om tilknytning 

• Nannestad har mange hydrotekniske anlegg i landbruket som er i 
dårlig forfatning, som det vil være svært kostbart å utbedre. Ellers 
jobbes det videre med Gratis Miljøråd. Handlingsplanen for 
opprydding i avløp fra spredt bebyggelse følges opp. Mange 
husstander må knyttes til kommunalt anlegg eller få pålegg om 
utbedring. Helge sender handlingsplanen over til prosjektleder. 
Nannestad, Gjerdrum og Hurdal kommuner diskuterer nå 
felleskontor for opprydding spredt avløp. 

• Fet/landbruksgruppa: Har jobbet en del med Gratis Miljøråd. 
Trenger å rekruttere flere søkere. Vil gjennomføre 
markvandringer i Skedsmo / Fet der det vil fokuseres på 
forskjellige tema. 

• Sørum har 1 million i SMIL-midler som skal fordeles. 
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Sak Innhold Ansvar/Frist 

• Rælingen jobber mye med kommunal tekniske anlegg. 
• Gjerdrum jobber med det nye renseanlegget som skulle være 

felles for Gjerdrum, Sørum og Fet. 
• Nannestad, Gjerdrum og Hurdal samarbeider om spredte avløp. 

 
Nytt fra Fylkesmannen 

• Rune Pettersen er ansvarlig for innlegging av data i Vannmiljø. 
Han vil ta kontakt med prosjektledere for biologiske data som 
skal legges inn. 

• Det skal være et seminar om karakterisering i september. Det er 
ønskelig at vi kommer med konkrete innspill til seminaret. 

• Det er mulig å søke om 40.000 kr fra DN som er øremerket 
medvirkning. 

• Staten har gitt midler til div. prosjekter og sitter da med en 
oversikt over hvilke prosjekter som gjennomføres og hvilke som 
har overføringsverdi. Denne informasjonen kan videreformidles 
til prosjektlederne. Samtidig er det viktig at prosjektlederne 
snakker sammen og inkluderer hverandre i prosjekter som har 
overføringsverdi for andre vannområder. 
 

 
Nytt fra Akershus fylkeskommune 

• Oppdatering i vannforskriften vedrørende beskytta områder. Hilde 
sender mail om dette til prosjektleder. 

• Hilde sender ut skjema fra vannregionmyndighetene. Dette skal 
være ferdig 15. oktober. 

• Fra Akershus Fylkeskommune kan man motta 150.000 kr. 75.000 
kr av disse går til å dekke driftskostnader, mens resten må søkes 
om. 

• Det savnes mer styring fra vannregionnivå. Trenger å vite hva 
som skal gjøres og hvem som skal betale for det. Det er viktig at 
verktøyene og veilederne kommer på plass før jobben gjøres. Det 
er Klif som har det operasjonelle ansvaret med hensyn på 
klassifiseringsverktøy. 
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12 Eventuelt 

• Prosjektgruppa får i oppgave å melde inn hvem som sitter i de 
ulike gruppene – spesielt kommunalteknikk. Prosjektleder vil 
sende inn innkalling til møte i kommunalteknikk-gruppa etter å ha 
mottatt tilbakemelding fra medlemmene i prosjektgruppa. 

• En konsekvensutredning har blitt utarbeidet for OSL Gardermoen. 
Nannestad og Ullensaker har hatt uttalelser i forhold til denne. 
Prosjektleder tar kontakt med relevante personer for å motta 
konsekvensutredning og få kommentarer om denne. Det vurderes 
om man skal gå videre med dette. 
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13 Neste møte 
19. september 09:30 – 14:00 Møterom Berger, 3. etg. 

 
Svein innkaller 

Svein R. Hetland (ref.) 


