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Vannområde Leira-Nitelva, Prosjektgruppa  

Referat fra møte 03.06.19 
 

Sted: Skedsmo rådhus, Formannskapssalen 

Tid: 09:00-12:00 

 

Til stede:   

Linda Angela Grimsgaard, Rælingen 

Anette Åkerstrøm, Gjerdrum 

Ann-Kathrine Kristensen, Fet 

Heidi Nyland, Sørum  

Hans Petter Langbakk, Gjerdrum/Ullensaker  

Kjersti Dybendal, Ullensaker  

Terje Wold, Oslo 

Kari-Anne S. Gorset, Lunner 

Terje Martinsen, Lørenskog  

 Tone Helland, Skedsmo 

 Tor Kristian Bogstrand, Nittedal kommune 

Estrella Fernandez, AFK  

Line Gustavsen, daglig leder (referent) 

 

 

Ved behov:  

Trygve Rognstad, Gran 

Ola Rosing Eide, Statens vegvesen. 

Kari Rime Engmark, FMOA 

Sarita Winsevik, Mattilsynet  

Simon Haraldsen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

 

 

 

Sak  Innhold Ansvar/frist 
13/19 Innkalling, dagsorden og saker til eventuelt 

 
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes 

 

14/19 Godkjenning av referatet fra 14.03.2019 
 
Vedtak: Referatet godkjennes. 

 

15/19 Aktiviteter i prosjektorganisasjonen siden forrige møte 14.03.2019 
 
- Styringsgrupa 
- Temagruppe kommunalteknikk 
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Vedtak: Informasjonen tas til orientering.  
 
 

16/19 Informasjon fra Akershus fylkeskommune 
 
- Fordeling av midler til vannområdene vil bli behandlet 5. juni, og 

det vil bli gitt 230 000 kr til hvert av vannområdene 
- På nettsidene til fylkeskommunen ligger det en instruks for 

hvordan man i Vann-Nett kan lage kart fordelt på kommune. 
 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 
 

 
 
 
 

17/19 Informasjon fra Fylkesmannen i Oslo og Viken 
 
Fylkesmannen var ikke tilstede på møtet. 

 
 

 
 
 
 
 

18/19 Orienteringer 
 
- KLD på tur 

20. mai var KLDs naturforvaltningsavdeling med vannområdet på 
befaring i Vannområdet. Befaringen startet i Gjerdrum med 
informasjon om utfordringer/tiltak i landbruket, opprydning i 
spredt avløp og nedleggese av renseanlegg, før turen gikk videre 
til Nittedal. I Nittedal ble det besøk på Rotnes renseanlegg som 
skal legges ned og de fikk informasjon om avløp ut av bygda. 
Videre ble det omvisning med Andreas Wessel langs Rotnes dam 
og inne på minikraftverket, og de fikk informasjon om 
problemkartleggingsprosjektet hvor vi ser på kraftverkenes 
påvirkning på Nitelva. Til slutt gikk turen til Elvetangen hvor de 
fikk informasjon om den kanaliserte strekningen og prosjektet om 
å utrdede biotopforbedrende tiltak, og informasjon om rødlistede 
arter. 

- Prosjekter 2019 
Det ble informert om status på de ulike prosjektene som vi skal 
ha i 2019. Noen er avklart, og andre har søknadsfrist i nær 
fremtid. Målet er å ha alle avtaler klare før sommerferien. 

- Temakvelder om edelkreps 
Det har vært avholdt to temakvelder om edelkreps, en i Nittedal 
og en i Ullensaker. Temakvelden i Nittedal var best besøkt, men 
selv om det var færre tilstede i Ullensaker så var de oppmøtte 
svært interesserte. Det ble ytret ønske i Nittedal om flere slike 
temakvelder 

- Elveliv.no 
I følge statistikken på elveliv.no så benyttes sidene våre bra, og 
faktaark, rapporter o.l. lastes ned en god del noe som viser at det 
er verdt å fortsette å produsere blant annet faktaark. 

 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

 

19/19 Mandat for vannområdet 
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Mandatet ble gjennomgått og prosjektgruppa kom med følgende 
innspill: 
- Punkt 3.2. Første linje.  

Endres fra at Rådmann har ansvar for at det oppnevnes 
representanter til at kommunen har ansvaret. 

- Styringsgrupas ansvar og oppgaver: 
Prosjektgruppa har ingen invedninger i at styringsgruppa overtar 
ansvaret for å fastsette daglig leders lønn. 
Prosjektgruppa mener at det bør stå hvor daglig leder skal være 
plassert i kommunens organisasjon. 

- 3.5 Daglig leder 
Prosjektgruppa mener at teksten «Daglig leder for vannområdet 
bør synliggjøres i kommunens organisasjonskart tilknyttet til 
kommunalsjef/kommunaldirektør for aktuelt fagområde» endres 
til «Daglig leder vor vannområdet bør synliggjøres i den enkelte 
kommunes organisasjonskart. 

- Daglig leders ansvar og oppgaver: 
Prosjektgruppa foreslår nytt punkt « Ved behov sende 
innkallinger og referater til kommuener som har mindre areal 
innenfor vannområdet, men som ikke deltar inn i 
vannområdearbeidet». 

 
Vedtak: Mandatet godkjennes med innkomne innspill, og fremlegges 
for styringsgruppa 18. juni 2019 

 
 
 
 
 

20/19 Møteplan 2019 
 
- September 
- November 
 
Vedtak: Møteplan godkjennes 

 
 
 
 
 
 
 

 Eventuelt 
 

- Seminar torsdag 6. juni – Vann i byen. 
- Seminar torsdag 17. juni – Overvann i Oslo 

 
 
 

 


