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Innhold
Godkjenning av innkalling og dagsorden
En sak i sakslista mangler saksnummer. Etterfølgende saker har derfor feil
saksnummer.
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Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.
Gjennomgang av referatet fra 6.09.2017

Vedtak: Gjennomgangen tas til orientering.

Ansvar/frist
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Aktiviteter i prosjektorganisasjonen siden forrige møte 6.09.2017

-
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19.9 Møte i styringsgruppa
19.10 Møte i økologigruppa
24.10 Møte i kom.tek.gruppa
23.11 Møte i landbruksgruppa

Vedtak: Informasjonen tas til oritentering.
Informasjon fra vannregionmyndighetene
Vannregionmyndighetene orienterer om aktuelle saker.
- Deles opp fremover– en sak for AFK og en for FMOA
AFK:
- Samlet inn data fra kommunene i vannregionen:
o Spredt avløp fra 53 kommuner (halvparten i vannregionen).
▪ Veldig vanskelig å finne ut hva som fins og ikke fins.
Fornuftig å prøve å få til en mer helhetlig tilnærming.
o Fått inn ledningsnettet i kommunene. Dette skal kobles opp
mot tiltaksanalysene.
o Også fått inn landbruksdata.
o Når alt er på plass vil man kunne få opp kart og lister. Er
koblet opp mot nye vann-nett.
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-

Endring i vannforskriften:
o AFK: dårlig ide å flytte. Spesielt fjerningen av plan- og
bygningsloven. Mister den lokale forankringen.
Fylkeskommunen bør heller få mer ansvar.
o Bekymring hva det vil bety hvis det skal være ovenfra og ned.
Hva vil skje med vannområdene?

-

Gummigranulat vært oppe i AFK. Ble mange vedtakspunkter og høyt
engasjement. Anja sender over vedtaket.

Vedtak: Informasjonen tas til orientering.
Orienteringer
-

-

Vannforskriften
o Høringen har vært oppe i både temagruppe økologi og
temagruppe kom.tek. Innspill som kom på disse møtene ble
videreformidlet til daglig leder i VO Huvo som har utarbeidet
et notat som kommunene kan benytte seg av i sine
høringsuttalelser
o Om vannområdet skal levere et eget høringssvar vil avgjøres
av styringsgruppa den 12.12.2017.
Faktaark
o Nesten ferdig med tekstutkast til arket om Nitelva. Litt
gjenstår for Leira.
o Funnet aktuelle bilder som skal kjøpes inn.
o Mål om å få de klare før jul.

-

-
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Elveliv.no
o En del av sidene er nå på plass, daglig leder venter på
manualer for hvordan ting skal legges på de nye sidene, slik at
de kan gjøres ferdig for lansering.
Prosjekt på Romeriksåsene
o Tilsagnsbrevet kom endelig i midten av september og
pengene har kommet på konto.
o Ikke mulig å fullføre prosjektet i 2017 når midlene kom så
sent.
o Daglig leder har gjentatte ganger prøvd å få tak i
saksbehandler, både på telefon og mail for å spørre om
tillatelse til å overføre pengene til 2018, uten å lykkes.
o Innspill fra prosjektgruppa: Send et formelt brev til
postmottak.1

Vedtak: Informasjonen tas til orientering. Daglig leder sender ett formelt
brev til miljødirektoratet og ber om å få bruke de tildelte midlene i 2018.
Nyhetsbrev/infoskriv
-

-

Utkast til informasjonsskriv er lagd.
Det kom kun innspill til en sak, så til fremtidige informasjonsskriv må
det spilles inn flere saker.
Fortsatt mulig å komme med saker til første informasjonsskriv
Informasjonsskrivet vil bli sendt ut til:
o Alle som deltar i en av gruppene
o Andre vannområdeledere
o Vannregionmyndigheter
o Lørenskog og Oslo elveforum
o Lokalforeninger i naturvernforbundet
o Referansegruppa
o OSV.
Daglig leder sender ut en oversikt over hvem som foreløpig står på
mottakerlista. Deltagerne i prosjektgruppa spiller inn forslag til hvem
som bør få informasjonsskrivet.

Vedtak: Utkast til informasjonsskriv godkjennes og sendes ut før jul 2017.
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Organisering av vannområdet
-

-

1

Notatet må stilles til styringsgruppa fra prosjektgruppa og ikke daglig
leder.
Viktig at den som er kommunens representant i prosjektgruppa har
myndighet til å spille inn ting til budsjettansvarlig i kommunen.
Eventuelt delegert myndighet.
I noen kommuner er arbeidet godt forankret, i andre ikke like mye.
Arbeidet i vannområdet er bakgrunnen for VA-planer o.l. og gir ett
sterkere fagmiljø.
Viktig at styringsgruppa følger opp vedtak som blir gjort og tar det
med hjem til sin kommune.
Daglig leder bør ha faste møter med ledelsen i kommunene.

Etterskrift: utgår da svar kom fra Miljødirektoratet 1.12.2017.

Alle/1.6.2018
Alle/15.12.2017
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Vedtak: Notatet om forbedringspunkter i organiseringen av vannområdet
godkjennes med de innspill som har kommet frem i prosjektgruppemøtet.
Aktiviteter 2018
Temagruppene har valgt ut aktiviteter for 2018:

-

-

Temagruppe landbruk
o 2 informasjonsmøter for hesteeiere
▪ Ett på nedre og ett på øvre Romerike (Skedsmo
og Nannestad)
▪ Avrenning fra paddock, spredning/levering av
hestegjødsel
▪ Lage folder med informasjon
▪ Innspill fra AFK: Gummigranulat – paddocker og
ridebaner. Kan prøve å få med dette i møtene.
o Fagkveld om gjødsling
▪ Fagkveld juni 2018
▪ Informasjonsskriv høsten 2018
▪ Kampanjen/kontroller utsatt til 2019 når ny
gjødselsvareforskrift er på plass.
o Gratis miljøråd
▪ Blir ikke i 2018.
Temagruppe økologi
o Søke om midler til å kartlegge edelkreps og vasspest i
Leira og sidebekker
▪ Leira + Gjermåa + sidebekker i 2018 (edelskreps
og vasspest)
▪ Rælingen og Lørenskog i 2019 (edelkreps,
kanskje vasspest)
▪ Nitelva med sidebekker i 2019 (vasspest)
o Problemkartlegging i Nittedal
▪ Gamle kraftverk. Nitelva tørrlegges i perioder
rett nedenfor demningene. Henger sammen med
bekker innover i marka, blant annet Ela.
▪ FM har hatt møte med Løvenskiold som er
ansvarlige for disse kraftverkene, og har kommet
til at de vil sette i gang en problemkartlegging.
Ønsker å se på dette sammen med fylkesmannen
neste år.
▪ Eldgamle uten konsesjonsplikt.
▪ Innspill AFK:
• Kan kalle inn til konsesjon ifølge paragraf
66. Kommunen bør gjøre dette.
• Det koster så lite å unngå at det
tørrlegges slik at det bør gjennomføres.
o Kartlegge fiskevandringshindre
▪ Begge prosjekter vil fortsette
o Faktaark

▪

-
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Det vil bli utarbeidet to nye faktaark for hvert av
vassdragene i 2018.
Temagruppe kom.tek
o Seminar for driftspersonell om sandfang
▪ Innspill fra prosjektgruppa:
• Litt smalt med kun sandfang
• Hva med oljeutskillere osv?
• Risikovurderinger?

Vedtak: Informasjonen tas til orientering
Flomsikringsplan
-

Bjarte Hunnestad orienterte om tankene bak en flomsikringsplan:
o En flom sikringsplan er i tråd med EUs flomdirektiv som
Norge har valgt å stå utenfor. Direktivet sier at det skal
utarbeides plan for hele vassdraget, og ikke bare stykkevis og
delt.
o Det er viktig å se på hele vassdraget – seks kommuner har
avrenning til Leira, men kun to kommuner får problemer ved
ekstreme nedbørsmengder (Skedsmo og Sørum).
o Det har vært ett møte hvor daglig leder i vannområdet deltok
hvor temaet ble vurdert, og skal være ett nytt møte i midten
av desember hvor fylkesmannen og flere kommuner skal
delta.

-

Det er litt tidlig å diskutere vannområdets involvering i ett arbeid med
flomsikringsplan for de to vassdragene, da kommunene ikke har
avgjort om dette er noe de skal gå for.
Dette er et veldig viktig tema, ingen som i dag ser på helheten i
vassdraget.
Det blir stadig mer utbygging og flere tette flater, som igjen vil føre til
mer avrenning.
Det er vel så viktig å se på hva kommunene kan gjøre for å forhindre
flom
o beholde kantsonene, ikke bygge ned myrer osv. og ikke bare
tenke flomvoller o.l. tiltak.
Fylkeskommunen har fokus på dette – klimatilpassning. Vurderer
hvordan Fylkeskommunen ønsker å lage gode systemer i samarbeid
med kommunene.
Det kan være aktuelt for vannområdet å bidra inn i ett arbeid med
flomsikringsplaner, men i hvilken form må avgjøres ved ett senere
tidspunkt.

-

-

-

Vedtak: Informasjonen tas til orientering.
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Prosjektering av utbedring av vandringshinder mellom Store og Lille
Vikka
-

Vannområde Huvo skal søke om midler fra Miljødirektoratet i 2018 til
å få gjennomført en prosjektering angående utbedringer av
vandringshindre i Nannestad kommune. Daglig leder i Huvo har

invitert VO Leira-Nitelva til å bli med da det er ett
fiskevandringshinder mellom Store og Vesle Vikka i Nannestad
kommune som er rett på andre siden av vannområdegrensen for hvor
Huvo ønsker å gjennomføre prosjektering.
-
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Vedtak: VO Leira-Nitelva takker ja til tilbudet fra VO Huvo, og det settes
av 50 000 kr til en mulig prosjektering av utbedring av vandringshinderet
mellom Store og Vesle Vikka i 2018.
Regnskap 2017 og budsjett 2018
-

-
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Ved å takke ja til tilbudet vil vi få stort utbytte i kunnskap og erfaring i
hvordan en slik prosjektering kan foregå, og kan eventuelt søke
midler alt i 2019 til utbedring av vandringshinderet. Dette er målet
med vandringshinderkartleggingen som er startet i alle kommunene
nå i 2017, så det vil være god erfaring for oss å takke ja til tilbudet fra
Huvo.

Foreløpig regnskap for 2017 ligger an til å gå en god del i overskudd.
Det er ventet en del fakturaer på slutten av året slik at overskuddet
ikke blir like stort som det ligger an til ved dette tidspunktet.
Det er for 2018 budsjettert med ett lite underskudd.
Prosjektgruppa kom med forslag for hvordan vi kan bruke en større
del av fondsmidlene i 2018:
o Studietur – mulig å samarbeide med Oslo? Sette en
egenandel fra kommunene?
▪ Daglig leder hører med prosjektleder i VO Øyeren om
hva de har hatt i budsjett for sine studieturer.
o Tilbud om modelering til kommunene – flomsikringsplan
o Kjøpe hjelp til å kartlegge fiskevandringshindre
o Miljøråd – avlaste kommunen
o Tilsyn spredte avløp.

Vedtak: Foreløpig regnskap 2017 og budsjett 2018 tas til orientering.
Daglig leder tar med seg innspill til aktiviteter i videre utarbeiding av
budsjett for 2018.
Møteplan
Møter i 2018:

-

Torsdag 8. februar tirsdag 6. februar
Torsdag 24. mai
Torsdag 13. september
Torsdag 29. november

Vedtak: Daglig leder kommer med nytt forslag for første møte i 2018.
Resten av møteplanen godkjennes.
Eventuelt
- Ingen saker til eventuelt.

