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Vannområde Leira-Nitelva, Prosjektgruppa  

Referat fra møte 27.11.18 
 

Sted: Skedsmo rådhus, møterom Berger 

Tid: 11:00-15:00 

 

Til stede:   

Linda Angela Grimsgaard, Rælingen 

Ann-Kathrine Kristensen, Fet 

Hans Petter Langbakk, Gjerdrum/Ullensaker  

Terje Wold, Oslo 

 Terje Martinsen, Lørenskog  

 Tone Helland, Skedsmo 

Anja Winger, AFK  

Anette Åkerstrøm, Gjerdrum 

Heidi Nyland, Sørum  

Liv Dervo, Nannestad  

Simon Haraldsen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

Sarita Winsevik, Mattilsynet  

Line Gustavsen, daglig leder (referent) 
 

Forfall:   

Kari-Anne S. Gorset, Lunner 

Bjørn Rønholt, Nittedal 

Kjersti Dybendal, Ullensaker 

 

 

Ved behov:  

Trygve Rognstad, Gran 

Ola Rosing Eide, Statens vegvesen. 

Kari Rime Engmark, FMOA 

 

 

 

Sak  Innhold Ansvar/frist 
37/18 Innkalling, dagsorden og saker til eventuelt 

 
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes 

 

38/18 Gjennomgang og godkjenning av referatet fra 13.09.2018 
 
Vedtak: Referatet godkjennes. 

 

39/18 Aktiviteter i prosjektorganisasjonen siden forrige møte 22.05.2018 
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- Temagruppe økologi  
- Temagruppe landbruk  
- Temagruppe kommunalteknikk  
- Styringsgruppa 
 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 

 
 
 
 
 
 

40/18 Informasjon fra Akershus fylkeskommune 
 
- Tre møter de siste møtene med vannområdene og andre 

sektormyndigheter (ett møte). Om planprogram og 
hovedutfordringer. Skal skrives et planprogram med 
hovedutfordringer. Sendes ut på høring 1. april. 

- Ny person inn fra 1. februar – Estrella, i en periode.  
- Glommadata: Det som ligger i vann-nett legges nå inn i 

Glommadata slik at det blir likt.  
 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 
 

 
 
 
 

41/18 Informasjon fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
 
- Fylkesmannen har hatt to store avløpstilsyn, blant annet på NRA. 

NRA har opprettet et bra kompetansesenter, men det er fortsatt 
noen ting å jobbe med som vil være viktige for Nitelva. 

- Det er gitt ny tillatelse for Gjerdrum kommune. De er nå en del av 
MIRA og har derfor ikke lengre noe renseanlegg, kun 
ledningsnett. Utslippstillatelsen for ledningsnettet har blitt 
skjerpet. 

- Nittedal jobber med å legge ned renseanleggene, og det første 
skal snart stenges. Dette er et kjempeviktig prosjekt, men på sikt 
må også NRA flytte utslippet sitt fra Nitelva for at det skal ha den 
ønskede effekten for hele elva.  

 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 

 
 
 
 
 

42/18 Orienteringer 
 
- Gratis miljøråd i Lørenskog 

Sluttrapport ble til slutt levert, og vannområdet rapporterte til 
Fylkesmannen innen fristen som var 1. oktober. Det var fire 
gårdbrukere som hadde ønsket individuelle miljøråd, men som 
ikke fikk det i løpet av det ordinære prosjektet. De har fått tilbud 
om miljøråd nå i etterkant og har takket ja. Tre har alt hatt 
miljøråd, og det siste gjennomføres siste uka i november. 

- Kartlegging av edelkreps 
Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold har gjennomført 
feltarbeidet i høst, og har levert sluttrapport for prosjektet. 
Vannområdet har rapportert til Fylkesmannen på bruk av 
midlene, og rapporten er publisert på elveliv.no. 

- Kartlegging av vasspest 
NIVA har gjennomført feltarbeidet, og har levert sluttrapport. 
Konklusjonen i rapporten er at vasspest ikke har spred seg 
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nedover i vassdraget fra Nordbytjernet. Rapporten er publisert på 
elveliv.no 

- Prosjektering av vandringshinder mellom Store og Vesle Vikka. 
Det var befaring til Store Vikka 1. oktober hvor demningen ble 
vurdert og løsninger diskutert. Konsulentfirmaet 
«Naturrestaurering AS» har levert utkast til rapport, hvor de 
kommer med løsningsforslag, tegninger og prisoverslag for 
utbedring av vanndringshinderet og dammen. 

- Prosjekt Romeriksåsene 
Prosjektet går fremover og det jobbes med rapporten. Målet er å 
få rapportert til Miljødirektoratet innen jul 2018. 

- Flomsikringsplan for Leiravassdraget 
Det er nedsatt en prosjektgruppe med en midlertidig 
prosjektleder. Det var planlagt å gjennomføre et møte før jul, 
men det kan se ut til at dette blir noe utsatt. 

- Miljøkartlegging i Dynovika 
Vannområdet har fått midler av Fylkesmannen til å kartlegge 
miljøgifter i Gullaugbukta/Dynovika. Norconsult som har 
vannovervåkingen i vannområdet har fått oppdraget. Det var 
tidligere i høst et møte mellom Miljødirektoratet, Fylkesmannen, 
Norconsult og vannområdet hvor prosjektet og prøvestasjoner 
ble diskutert.  

- Faktaark om vannforekomster 
Økologigruppa har vedtatt at de ønsker å lage faktaark for 
vannområdets vannforekomster, ett ark per vannforekomst. Det 
har blitt valgt ut mal for videre arbeid med vannforekomstene.  
Prosjektgruppa mener at det bør gjennomføres en ny vurdering 
om det skal lages ett ark per vannforekomst, eller om det er 
vannforekomster som bør slås sammen, for eksempel en hel 
elvestrekning. 

- Møter i kommunene 
Daglig leder har holdt innlegg for kommunestyret i Nannestad og 
for politiske utvalg i Lunner og Nittedal. Et møte med 
administrativ og politisk ledelse i Sørum kommune i januar er 
under planlegging. 
Innspill fra prosjektgruppa: Bør være et punkt på agendaen til 
hvert styringsgruppe møte at representantene må ha dialog med 
ledelsen i sin kommune etter hvert møte. 

- Biologisk overvåking 
Feltarbeidet for høstens overvåking er gjennomført. Resultatene 
har ikke kommet enda. 
Daglig leder har oppdaget at det er mye feil i dataene som COWI 
har lagt inn i Vannmiljø fra overvåkingen i 2017, og det jobbes 
med å få full oversikt over dette og med å få det rettet opp. 
 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologigruppa/januar 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daglig leder/fortløpende 
 
 
 
 
 
Daglig leder/snarest. 
 
 
 
 

43/18 Aktiviteter 2019 
 
- De planlagte aktivitetene for 2019 ble gjennomgått, og det ble 

sett på budsjettforslag til de ulike aktivitetene. 

 
 
 
 
 
 



4 

 

- Det kom innspill om at det bør arrangeres et stormøte for 
prosjektorganisasjonen høsten 2019 om den nye planfasen. Dette 
bør gjennomføres før tiltaksrulleringen starter. 

-  
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 

44/18 Foreløpig regnskap 2018 og forslag til budsjett 2019. 
 
- Forslag til budsjett og foreløpig regnskap 2018 ble lagt frem.  
- Det vil bli noen endringer i forslaget til budsjett, da vannområdet 

vil motta noen midler fra Fylkesmannen nå på slutten av året som 
skal benyttes i 2019.  
 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 

 
 
 
 
 

45/18 Hovedutfordringer i vannområdet 
 
- I forbindelse med oppstart av forarbeider til ny planperiode skal 

vannområdet fylle ut malen «Hovedutfordringer i vannområde 
Leira-Nitelva».  

- Styringsgruppa har godtatt at det hentes inn konsulentbistand til 
å gjennomføre dette arbeidet, så lenge det kunne holdes 
innenfor årets budsjettramme, og regelverket for offentlige 
anskaffelser. 

- Da oppdraget kommer på under 100 000 har vannområdet gått til 
direkte anskaffelse, og Norconsult som har vannovervåkingen har 
fått oppdraget. De har også lignende oppdrag for flere andre 
vannområder. 

- Fristen for vannområdet å levere dokumentet til 
vannregionmyndigheten er rett før jul.  

- Norconsult skal levere til vannområdet 14. desember slik at 
dokumentet kan gå på en rask runde rundt i 
prosjektorganisasjonen før det fremlegges for styringsgruppa 18. 
desember. 

 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 

 
 
 
 

46/18 Rapport om kunstgressbaner og gummigranulat 
 
- Prosjektgruppa er fornøyd med hvordan kapittelet om regelverk 

nå fremstår, og «risikovurderingen» av tiltak per bane.  
- Det ønskes at det i stedet for «tiltak 1» og «tiltak 2» skrives 

«tiltak sil i sluk» osv slik at det ikke blir misforsåelser med at 
tiltakene er satt opp i prioritert rekkefølge. 

- Daglig leder prioriterer å skrive ferdig teksten om de ulike 
banene, og få rapporten slik den er nå ferdig. Om tid bør det 
skrives noe om veien videre og konsekvenser hvis det ikke gjøres 
noe. Hvilke økonomiske konsekvenser får det for en kommune 
hvis det ikke lengre blir gitt spillemidler til gummigranulat baner, 
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men kommunen fortsatt ønsker å benytte seg av SBR granulat 
ved rehabilitering av baner. 

- Bjørn Aas hos Akershus Fylkeskommune vil lese igjennom 
rapporten, og komme med innspill. 

- Rapporten sendes ut til prosjektgruppa før den behandles i 
styringsgruppa. 

-  
Vedtak: Daglig leder jobber videre med å fullføre rapporten. 

 
 
 
 
 
 
Daglig leder/ 15.12.2018 

36/18 Møteplan 2019 
 
- Februar 
- Juni 
- September 
- November 
 
Det vil bli sendt ut en Doodle-forespørsel med datoer for februar og 
juni i etterkant av prosjektgruppemøtet. 
 
Vedtak: Møteplan godkjennes 

 
 
 
 
 
 
 

 Eventuelt 
 
Regionalt miljøprogram (RMP) på høring: 
AFK:  
- Alle vannområder har gitt høringsinnspill, kommuner har også 

gitt. 
- Det blir et nytt møte 28.11.18, hvor miljøkravene skal diskuters. 

Kravene vil mest sannsynlig endres til å gå på vannforekomstnivå. 
FMOA: 
- Fylkesmannen har laget en kandidatliste over de 

vannforekomstene som de mener bør ha miljøkrav. De har også 
satt opp en tydelige kriterier for å få på plass en god kobling 
mellom vannforskriften og miljøkravene.  

 

 
 
 

 


