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Anette Åkerstrøm, Ullensaker kommune
Bjarte Hunnestad, Gjerdrum kommune
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Kari-Anne Steffensen Gorset, Lunner kommune
Elisabeth Borge, Skedsmo kommune
Terje Wold, Oslo kommune
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Innhold
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Årsmelding 2015
Godkjennes per e-post senest mandag neste uke.
Tiltaksrapportering 2015
Innhente beløp også for spredt
Prosjekt «Fangdammer i Nitelvas nedbørsfelt – prioritering av
lokaliteter og veiledning av grunneiere»
Prosjektet er avsluttet, og rapporter publisert på elveliv.no.
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Ansvar/frist

Velkommen. Godkjenning av innkalling og saker til eventuelt

Forslag til videre oppfølging:
- seminar/workshop, delt mellom problemstillingene «fangdammers plass
i lokale tiltaksstrategier» og «rensetiltak i ravinerte områder». Hensikten
med seminaret er å spre resultatene av prosjektet i 2015, og diskutere

Eli Marie

videre oppfølging. Seminaret åpnes for deltakelse også fra andre
vannområder.
Fylkesmannen tar initiativ til et planleggingsmøte. Ambisjon om å arr.
møtet siste halvdel av oktober. Sted: kommunestyresalen i Skedsmo. Eli
sjekker tilgjengelighet. Foreløpig ikke behov for å sette av midler på
vannområdets budsjett. Dato settes før neste møte i prosjektgruppa.
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Simon
Eli Marie

Årshjul fra Vannregionmyndigheten – presentasjon av viktige oppgaver
og frister v/AFK
Saken utsettes til neste møte.
Første «leveranse» er årsrapport for tiltaksgjennomføring i Leira i 2015.
Frist 15. mars. Det blir nytt rapporteringssystem i 2017 (når det skal
rapporteres for 2016).
Plan for tiltaksgjennomføring innen kommunalteknisk sektor
Oppfølging av styringsgruppas vedtak den 18.12.15:
«Styringsgruppa ber om at handlingsplanen legges frem for politisk
behandling i kommunene vinteren 2015/2016, og at handlingsplanens
økonomiske konsekvenser innarbeides i budsjettene. Kommunene innen
vannområdet har ulike utfordringer, og de økonomiske konsekvensene av
handlingsplanen vil variere mellom kommunene. Ressursbehovet må
vurderes av den enkelte kommune i forbindelse med saksforberedelse for
politisk nivå.»
Innholdet i planen ble kort diskutert, og det var ønske om å gjøre flere
endringer i planen. Tiltaksplanen er utarbeidet i samarbeid med
temagruppe kommunalteknikk, og ble diskutert i prosjektgruppa på møte
den 20. oktober 2015. Nåværende plan ble anbefalt lagt frem for
styringsgruppa i desember 2015, etter anbefaling fra prosjektgruppa. Det
er derfor ikke rom for å diskutere endringer i planen i prosjektgruppa nå,
men kommunene står fritt til å justere ordlyd eller ambisjonsnivå ved
behov. Planen kan tas opp til ny diskusjon i kommunalteknikkgruppa når
den skal revideres eller evt. når tiltaksmodulen i Vann-Nett skal
oppdateres. Det kan da være en fordel å koordinere arbeidet med
Vannområde Øyeren og Vannområde HUVO.
Formålet med å legge saken frem for politisk nivå er å orientere om
planlagte/anbefalte tiltak innen kommunalteknisk sektor og på tvers av
kommunegrensene. Videre, å orientere om eventuelt behov for
ressursøkning eller omdisponering av ressurser dersom målene i planen
skal nås innen foreslåtte tidsrom. Dette gjelder særlig tiltak knyttet til
sandfang og for enkelte kommuner, spredt avløp.
Alle kommunene bes gi en tilbakemelding (til vannområdesekretariatet)
på om tiltaksplanen vil bli fulgt opp som foreslått/innen foreslåtte frister
eller ikke, og gi en oversikt over evt. justeringer. Dette for å kunne lage en
oversikt over fremdrift med hensyn på tiltaksgjennomføring innen
nedbørsfeltet.
Oversikt over planlagt saksbehandling i kommunene:

Kommunene
/august 2016
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Sørum: tas opp i klima- og miljøutvalget i mars.
Fet: har ikke planlagt politisk behandling
Nittedal: orienterer hovedutvalg for miljø og samfunnsutvikling, april/mai
Gjerdrum: tar kontakt med ordføreren for å vurdere oppfølging
Rælingen: orienterer utvalg for klima og miljø i løpet av våren 2016.
Tiltakene ansees å ligge inne i foreliggende planer eller pågående tiltak.
Ullensaker: tar det opp til hovedutvalg for overordnet planlegging og
teknisk utvalg i mars/april
Oslo: har ikke planlagt politisk behandling
Vannområdets organisering og funksjoner
Styringsgruppa har vedtatt (17.12.15, sak 21/15) at det skal igangsettes
en evaluering av vannområdets organisering og funksjoner knyttet opp
mot vanndirektivet og kommunestyrenes vedtak fra 2008
(organisasjonsplan, mandat og felles prosjektlederstilling) i løpet av våren
2016. Referat er publisert på elveliv.no. Det skal nedsettes en
administrativ gruppe som får delegert myndighet og ansvar for å
identifisere kjernespørsmål for evalueringen og bidra til avklaringer
underveis.
Fredag 12.2 ble det avholdt et møte mellom AFK, Skedsmo kommune
(som arbeidsgiver og part i vannområdesamarbeidet) og
vannområdesekretariatet for å drøfte videre oppfølging. Skedsmo
kommune v/rådmannen vil ta initiativ til å få etablert den administrative
gruppen som skal lede evalueringen. Vannområdesekretariatet vil
fungere som sekretær for gruppen.
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Nåværende prosjektleder har sin siste arbeidsdag i
vannområdesekretariatet den 1. april. Inntil ny prosjektleder er på plass,
vil AFK følge opp arbeidet i vannområdet og kalle inn til møter ved behov.
Arbeidsfordeling temagrupper/prosjektgrupper
Prosjektgruppas og temagruppenes funksjon og ansvarsområder er grovt
beskrevet i vannområdets mandat. Det er behov for en gjennomgang av
gruppenes oppgaver og sammensetning. Gjennomgangen starter opp
parallelt med/som del av evalueringen av vannområdets organisering og
funksjoner som beskrevet i sak 7/16.
Det ble foreslått å nedsette en gruppe bestående av en representant fra
hver av faggruppene (fortrinnsvis repr. som også sitter i prosjektgruppa),
Fylkesmannen og AFK. Terje Martinsen, Anette Åkerstrøm og AnnKathrine Kristensen ble valgt som representanter fra
faggruppene/prosjektgruppa. AFK tar initiativ til første møte.
Overvåkingsprogrammet for Leira-Nitelva

Anja

1) Styringsgruppa for VO Leira-Nitelva har bedt AFK som

prosessansvarlig ta initiativ til en samordning av overvåkingen
i/rundt Øyeren og AFK har videreformidlet henvendelsen til
Fylkesmannen.
Fylkesmannen orienterte om at henvendelsen vil bli besvart etter
at saken er diskutert i Fylkesmannens vanngruppe.

Simon

2) Per i dag er det flere aktører som overvåker vannkvalitet o

økologisk tilstand innen vannområde Leira-Nitelva; 8 av
kommunene samarbeider om biologisk og fysisk-kjemisk
vannkvalitet i hoveddelen av vannområdet, og i tillegg
gjennomfører Lørenskog, Lunner og Oslo egen overvåking,
Fylkesmannen overvåker forsuring, fisk og muslinger, NVE har en
prøvetakingsstasjon i Vikka og flere industrivirksomheter er i
tillegg pålagt resipientovervåking fra miljødirektoratet eller
Fylkesmannen. Fokus i vannområdet har sålangt vært på
resultater fra «fellesovervåkingen», dvs. overvåkingen som per i
dag gjennomføres av Rambøll i 8 av kommunene, og resultatene
fra de ulike aktørenes overvåking har i liten grad blitt
sammenstilt. Er det behov for et seminar/arbeidsmøte om
overvåking, for et mer helhetlig blikk på overvåkingen og
kunnskapsheving/erfaringsdeling mhp overvåkingsmetodikk?
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Prosjektgruppa ber økologigruppa ta stilling til hvordan det skal
arbeides videre med overvåkingen.
Anskaffelse av overvåkingstjenester

Temagruppe
økologi

Flere av kommunene innen Vannområde Leira-Nitelva inngikk i 2012 et
samarbeid om tiltaksrettet overvåking av fysisk-kjemiske
vannkvalitetsparametere. Kontrakt ble inngått mellom Nedre Romerike
Innkjøpssamarbeid (NRI) og Rambøll Norge, for en periode på inntil 4 år.
Det vil ikke være mulig å forlenge avtalen utover 2016, og ny
anskaffelsesprosess bør starte opp raskt slik at anbudskonkurranse kan
lyses ut i god tid før nåværende avtale avsluttes.
Det ble avtalt at kommunene som inngår i samarbeidet velger en
kontaktperson innen mars, og sender navn til Anette med kopi til Eli
Marie. Nittedal, Ullensaker og Skedsmo utgjør arbeidsgruppa.
Fylkesmannen bidrar med faglige avklaringer.
Anette kaller inn til første møte.
Dagens avtale med Rambøll har inkludert NRAs analyseresultater i
årsrapporten, men ikke opplasting av analyseresultater til Vannmiljø. Det
ble diskutert om opplasting av data disse dataene til vannmiljø bør inngå i
ny anskaffelse. Noranalyse har tidligere vist interesse for å laste opp egne
analyseresultater til Vannmiljø, men trenger en avklaring fra
Fylkesmannen. Videre oppfølging: Eli Marie kontakter Noranalyse og ber
dem sende en ny henvendelse til FM med kopi til Simon.
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Orienteringer
Hva skjer av større aktiviteter/prosjekter innenfor vannområdets grenser
i 2016/høydepunkter fra 2015 – orientering fra sektorene.
• AFK har hatt møte om innlandsfiske i Akershus. Gjeldende plan
fra 1996 som rulleres. Utvikle regional politikk for utsetting av
fisk. Utarbeider oversikt over hvor det settes ut fisk i dag, hvor
det fiskes mye, og hvilke områder som er sårbare for utsetting.

Kommunene
/innen mars
Anette

Eli Marie/
Simon

•
•
•
•
•
•

Rullering av RMP er skjøvet på, starter opp i 2017, planen blir
gjeldende fra 2018. Forslag om at alle vannområdene innen
Akershus benevnes som «prioritert»
Nittedal har fått beskjed fra NVE om at nedlegging av
overføringsledningene er konsesjonspliktig. Foreløpig ikke avklart
om dette vil medføre utsettelser
fremdrift nedleggelse av renseanlegg og overføring av avløpsvann
til MIRA i hht. plan, Prøvedrift på nytt renseanlegg juni
I Lørenskog planlegges ny rensedam ved Hovelsrudbekken
Fagtreff i Norsk vannforening 14. mai, nedlegging av
avløpsledninger er tema
Fagtreff om vannforvaltning og arealplanlegging i mars,
foredragsholdere blant annet fra Vannregionmyndigheten for
Glomma og fra Sverige

