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Vannområde Leira-Nitelva, Prosjektgruppa  

Referat fra møte 13.09.18 
 

Sted: Skedsmo rådhus, møterom Berger 

Tid: 11:00-15:00 

 

Til stede:   

Linda Angela Grimsgaard, Rælingen 

Ann-Kathrine Kristensen, Fet 

Ida Frantzen Gjersem ,RKL 

Terje Wold, Oslo 

 Terje Martinsen, Lørenskog  

Anja Winger, AFK  

Anette Åkerstrøm, Gjerdrum 

Heidi Nyland, Sørum  

Tor Kristian Bogstrand, Nittedal (vara) 

Kjersti Enger Dybendal, Ullensaker 

Simon Haraldsen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

Sarita Winsevik, Mattilsynet  

Line Gustavsen, daglig leder (referent) 
 

Forfall:   

Kari-Anne S. Gorset, Lunner 

Liv Dervo, Nannestad  

Elisabeth Borge, Skedsmo  

Bjørn Rønholt, Nittedal 

 

 

Ved behov:  

Trygve Rognstad, Gran 

Ola Rosing Eide, Statens vegvesen. 

Kari Rime Engmark, FMOA 

 

 

 

Sak  Innhold Ansvar/frist 
25/18 Innkalling, dagsorden og saker til eventuelt 

 
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes 

 

26/18 Gjennomgang av referatet fra 22.05.2018 
 
 
Vedtak: Gjennomgang tas til orientering 
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27/18 Aktiviteter i prosjektorganisasjonen siden forrige møte 22.05.2018 
 
- Temagruppe økologi  
- Temagruppe landbruk  
- Temagruppe kommunalteknikk  
 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 

 
 
 
 
 
 
 
 

28/18 Informasjon fra Akershus fylkeskommune 
 
Møte mellom Miljødirekotratet, vennregionmyndigheter og 
fylkeskommuner. Prosessansvaret blir liggende hos FK enn så lenge, 
14. oktober vil det komme mer om dette. OLD, KLD og KMD var 
tilstede på møtet. De vil tydeliggjøre Fylkesmannen sitt fagansvar. Det 
som kan forskriftsfestet vil bli forskriftsfestet. Det ble også gått 
gjennom hvordan prosessen for nytt planprogram vil bli. Nå skal det 
bli ett vedlegg som går på hovedutfordringer. Det kan være mulig å 
slippe unna den politiske behandlingen i kommunene denne gangen. 
Alt skal være klart til 1. april. Avgjørelsene om regionen består som 
nå er ikke klart før 14. oktober, det er ikke sikkert at det fortsatt er 
Vannregion Glomma etter denne datoen. 
 
FK har gått igjennom alle tiltak som de har ansvar for i Vann-nett. 
 
Gummigranulat: FK skal vurdere å nedprioritert søknader som søker 
om spillemidler til SBR granulat fra 2020. 
 
Ren kystlinje har sluttseminar 7-8 november. De har jobbet mye med 
rensing av overløp fra pumpestasjoner. Møtet blir avholdt på Hankø 
fjordhotell. Prosjekt som er knyttet opp mot ren kystlinje handler om 
overvann fra veinettet. Prøver å kartlegge områder hvor det er stor 
fare for oppsamling av vann og mikroplast. Asker og Bærum har 
meldt seg, og Ås kommune blir også inkludert. Man kan gi beskjed 
hvis kommunen ønsker å delta i prosjektet. Det vil bli en datajobb 
med modelleringer. 
 
I Glommadata ligger det en del muligheter som vil gjøre livet enklere i 
vannområdene – men det ligger litt på vent da Vann-nett har 
hovedprioritet. Daglig leder kan sende linken til Glommadata for de 
som vil inn å titte på kart. 
 
Vannregionen har fått midler til å lage agrikat modelleringer for alle 
vannområdene. 
 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 
 

 
 
 
 

29/18 Informasjon fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
 
Saken utgikk da det ikke var noen deltagere fra Fylkesmannen på 
møtet. 
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30/18 Orienteringer 
 

- Faktaark om flom 
Faktaarket om flom er klart 

-  «Vassdragene» no 2. 
No. 2 kom ut før sommeren og igjen har vi fått gode 
tilbakemeldinger. 

- Biologisk overvåking 2018 
Vårresultatene kom 1. juli, og viste bedre tilstand på alle 
stasjoner i forhold til det som Cowi rapporterte høsten 
2017. Vi kan ikke dra noen konklusjoner før høstresultatene 
er klare, men det ser lovende ut for at det er bedre tilstand 
enn fryktet. 

- Gratis miljøråd Lørenskog 
Sluttrapport er ikke levert, men er forventet snarlig. 
Vannområdets rapporteringsfrist er 1. oktober 2018. 

- Prosjektering av vandringshinder mellom Store og Vesle 
Vikka. 
Det har vært ett oppstartsmøte, og det vil bli en befaring til 
Store Vikka 1. oktober. 

- Prosjekt Romeriksåsene 
Det har vært gjennomført feltarbeid i sommer, men på 
grunn av lav vannstand har det ikke vært mulig å 
gjennomføre el-fiske. Vi har ikke fått svar fra 
Miljødirektoratet på vår søknad om utsatt 
rapporteringsfrist. Målet nå er å rapportere før jul. 

- Kartlegging av edelkreps 
Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold fikk oppdraget. 
Kartlegging av edelkreps er gjennomført i september. 
Prosjektet går etter planen. 

- Kartlegging av vasspest. 
NIVA fikk oppdraget, og det har blitt gjennomført feltarbeid 
i august. Prosjektet går etter planen. 

- Studietur 
Studieturen har blitt utsatt til 2019 da de vi hadde kontakt 
med i Skottland plutselig sluttet å svare på våre mailer. 

- Flomsikringsplan for Leiravassdraget 
Det jobbes videre med dette prosjektet, det var et 
oppstartsmøte i juni. 

- Mal for rapporter, infobrosjyrer o.l. 
Daglig leder jobber med å få på plass maler for rapporter o.l. slik 
at publikasjoner som vannområdet utarbeider blir gjenkjenbart. 

 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31/18 Rapport om kartlegging av gummigranulat 
 
- Kapittelet om regelverk bør gjøres kortere og enklere, henvise til - 

forslaget til forskrift som foreligger. 
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- Det blir en del repitisjon i teksten for de ulike banene. Det bør 
settes opp en «risikovurdering» som erstatning for en del av 
teksten der fargene rødt, gult og grønt benyttes for å få frem 
hvordan det står til med de ulike tiltakene på den aktuelle banen. 

-  
Vedtak:  

1. Daglig leder tar med seg innkomne innspill i det videre 
arbeidet med rapporten. 

2. Rapporten fremlegges for styringsgruppa med ønske om at 
den skal politisk behandles i kommunene. 

 
 
Daglig leder/høst 2018 

32/18 Foreløpig regnskap 2018 
 
- Foreløpig ligger vi langt under det som er budsjettert for 2018, 

men det forventes en del utgifter mot slutten av året, deriblant 
en god del utbetalinger til konsulenter som har gjennomført 
arbeid for vannområdet i løpet av året. 
 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 

 
 
 
 
 

33/18 Klassifisering av vannforekomster og splitting av vannforekomster 
 
Daglig leder viste frem noen resultater fra klassifiseringen av 
vannforekomster som skjedde før sommeren, og forklarte hvorfor det 
er behov for en gjennomgang av vannforekomster med tanke på 
splitting og mulig prøvetaging på nye steder. 
 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 

 
 
 
 

34/18 Regionalt miljøprogram for Oslo og Viken på høring 
 
Regionalt miljøprogram for perioden 2019-2022 er på høring. 
Prosjektgruppa mener at det er viktig for vannområdet å 
kommentere på dette, men er samtidig bekymret for dobbeltrollen.  
Viktig at vannområdets sitt eventuelle høringssvar ikke blir tatt for å 
være kommunenes sitt svar. 
Viktig at prosjektgruppas usikkerhet blir fremlagt for styringsgruppa 
når saken behandles der. 
 
Vedtak: Daglig leder tar saken opp med styringsgruppa. 

 
 
 
 
 
 
Daglig leder/ 25.09.2018 

35/18 Planlegging av møter med kommunene 
 
Det var en kort diskusjon om temaet. Det var enighet om at det bør 
være ett formøte før disse møtene hvor daglig leder har møte med 
kommunens representanter i prosjekt- og faggrupper. På dette 
formøte settes det opp punkter som er spesielt viktige å få med på 
møtet i den aktuelle kommunen. 
 
Vedtak: Daglig leder holder formøter med kommunens deltagere i 
prosjekt- og faggrupper før selve hovedmøte med kommunens 
ledelse. 

 
 
 
 
 
 
 
Daglig leder/fortløpende 

36/18 Møteplan 2018 
 
- Tirsdag 27. november 
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Vedtak: Møteplan godkjennes 

 
 
 
 

 Eventuelt 
 
Det var ingen saker til eventuelt. 

 
 
 

 


