
 

 

 

Referat fra møte i administrativ gruppe i Vannområde Leira-

Nitelva 21.03.2022 

Tid: Mandag 21.03.2022, 10:00 – 11:48 

Sted: Møterom Bjanes, Fet kommunehus/Teams 

Til stede:   
Kari-Anne S. Gorset, Lunner 
Erik Gilmore, Nannestad  
Linda Angela Grimsgaard, Rælingen  
Rita Romsås Fjeldberg, Ullensaker 
Mathias K. Jerpseth, Oslo 

 
Deltok digitalt: 

Birger Marøy, Lillestrøm kommune 
Line Gustavsen, Daglig leder i VO, referent 
 

Frafall:  
Tor Kristian Bogstrand, Nittedal 
Veronica Koster, Gjerdrum 
Lone Skjønhaug, Lørenskog 
Estrella Fernandez, Viken Fylkeskommune 
Statsforvalteren i Oslo og Viken 

 
Ved behov:  

Trygve Rognstad, Gran 
Ola Rosing Eide, Statens vegvesen 
 

Saksliste 

Sak nr. Innhold 

01/22 Innkalling, dagsorden og saker til eventuelt  

- Innkalling og dagsorden ble godkjent 
- Det var ingen saker til eventuelt 

 
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 

02/22 Aktiviteter i prosjektorganisasjonen siden forrige møte  

- Referatene fra de siste møtene i styringsgruppa og temagruppene økologi, kommunalteknikk og 
landbruk ble gjennomgått. 

 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering 
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03/22 Informasjon fra Statsforvalteren i Oslo og Viken 

Statsforvalteren var ikke til stede på møtet, så saken utgikk. 

04/22 
 

Informasjon fra Viken fylkeskommune 

Fylkeskommunen var ikke til stede på møtet, så saken utgikk 

05/22 Orienteringer 

 

Det ble gitt en orientering om følgende saker: 

- 05/22-1 Forvaltningsplan for edlekreps 

o Forvaltningsplanen ble klar i romjula 2021 og kommer med flere konkrete tips til videre 

oppfølging. 

o Vannområdet vil følge opp forvaltningsplanen på de punktene som er aktuelle for oss. 

- 05/22-2 Innsendte søknader 

o Kartlegging av avrenning fra skytebaner 

o Oppfølging av forvaltningsplan – kartlegging 

o Oppfølging av forvaltningsplan – vannkjemi 

o Bygge kunnskap om håndtering av kompost og husdyrgjødsel og organisk avfall 

- 05/22-3 Båtseptik 

o Det har blitt avholdt et fellesmøte mellom styringsgruppene i Vannområde Øyeren og 

Vannområde Leira-Nitelva. 

o Styringsgruppene fattet vedtak om at kommunene bør behandle saken politisk. 

o Det er nå opp til kommunene å få på plass vedtak om finansiering slik at et anlegg kan stå 

klart sommeren 2023. 

- 05/22-4 Miljøvennlig erosjonssikring i vassdrag 

o Prosjektet har fått finansiering på 900 000 danske kroner. 

o Mer informasjon vil komme etter hvert om hva som ønskes fra kommunene. 

- 05/22-5 Faktaark om ørret og elvemusling 

o De to faktaarkene som skulle ha kommet ut i 2021 har endelig blitt publisert, og ligger nå 

på elveliv.no 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

06/22 Regnskap 2021 

 Regnskapet for 2021 ble gjennomgått 

Vedtak: Regnskap for 2021 tas til orientering 

07/22 Årsmelding for 2021 
 
Forslag til årsmeldingen for 2021 ble gjennomgått. 
 
Vedtak: Årsmelding for 2021 godkjennes 
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08/22 Overvåkingsprogrammet og fordeling av tilskuddsmidler fra Statsforvalteren 
 
Det ble orientert om ny avtale for vassdragsovervåking. De store trekkene er likt som tidligere år, 
men det er noen mindre justeringer. 
 
Hvert år får vannområdet tilskudd fra Statsforvalteren som skal benyttes til å redusere kommunenes 
utgifter i forbindelse med vassdragsovervåking. Nå når Lørenskog har kommet mer inn i 
vannområdets overvåkingsprogram var det behov for å se på fordelingen av midler på nytt. 
Administrativ gruppe anbefaler at kostnadene tilknyttet at Lørenskog er med i overvåkingsrapporten 
fordeles flatt på de 7 kommunene som er med, vannområdet faktureres for analysekostnadene 
knyttet til stasjoner i Lørenskog og at Lørenskog får refusjon basert på analysekostnadene. 
Vannområdet vil som tidligere fakturere kommunene en gang i året for kostnadene tilknyttet 
årsrapport og analyser. 
 
Da det innimellom kommer ønsker om noen ekstra analyser er det behov for en avklaring om hva 
som bør holdes utenom refusjonsbiten, og faktureres separat. Administrativ gruppe foreslår en sum 
på 2000 kr per år per kommune. Alt som overstiger dette skal faktureres separat og holdes utenfor 
den summen som kommunen får refusjon for. 
 
Vedtak:  

1. Ny avtale for vassdragsovervåking tas til orientering 

2. Administrativ gruppe anbefaler at løsning 3 velges 

3. Ved ekstra prøvetagning som overstiger 2000 kr per kommune per år faktureres dette 

separat. 

09/22 Oppdatering av kommunenes fellesutgifter 
 
Administrativ gruppe var enige i at det er på tide å oppdatere befolkning og jordbruksareal som hver 
kommune har innenfor vannområdet, og få beregnet nye fellesutgifter. 
 
Vedtak:  

1. Det anbefales at befolkning og jordbruksareal oppdateres våren 2022, og at oppdaterte 
fellesutgifter får effekt fra 2023. 

2. Befolkning og jordbruksareal bør oppdateres hvert 5 år, neste gang i 2027. 

10/22 Møteplan 2022 

- juni 
- September 
- November/desember 
 
Vedtak: Møteplan godkjennes.  

 Eventuelt 

 

 

 

 


