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Referat fra møtet 24. september 2014 – oppfølgingspunkter

Ansvar/Frist

Referatet fra 24.9.14 var forhåndsgodkjent per mail i tråd med rutine vedtatt
den 24.9.14, sak 33/14.
Referatet fra 27.5.14 var tidligere sendt ut per mail, men ikke godkjent på
grunn av manglende tilbakemelding (ref. krav om aktiv godkjenning).
Prosjektleder er i dialog med IINR og Rambøll ang. uttak av opsjon for
vassdragsovervåking (kjemiske og fysiske parametre) i 2015. Det ble informert
mer om dette i sak 43/14.
Høringsnotatet, som ble vedtatt av styringsgruppa i forbindelse med høring av
regional plan for vannforvaltning i Glomma 2016-2021, ble oversendt
kommunene den 29.9.14.
Det har ikke blitt utarbeidet en felles pressemelding for vannområdene LeiraNitelva, HUVO og Øyeren, i forbindelse med høringen av regional plan. VO
HUVO har meldt at forslaget om pressemelding må nedprioriteres av
kapasitetshensyn.
Vedtak: Opplysningene tas til orientering. Møtereferat fra 27.5.14 godkjennes.
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Prosjektorganisasjonen
Økologigruppa
Økologigruppa har foreløpig ikke valgt ny leder. Det er utfordringer knyttet til
jobbskifter, kapasitetsmangel og ønsket om å fordele ledervervet for
faggruppene på flere kommuner. Økologigruppa jobber videre med å finne en
løsning.
Sentrale tema i økologigruppemøtet den 12.11.14:
 Åge Brabrand (Naturhistorisk museum) og Jon Museth (NINA) deltok
på første halvdel av møtet, for å presentere resultatene fra årets
fiskeundersøkelser. Anja Winger (AFK) og Viggo Jensen
(Innlandsfiskenemnda) var invitert for å høre på presentasjonen, og
deltok på møtet.
 Akershus fylkeskommune har bedt om å bli medlem av økologigruppa,
i rollen som innlandsfiskeforvalter.
 Andre sentrale saker var oppfølging av overvåkingsprogrammet og
aktivitetsplan for 2015.
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Prosjektgruppa
Prosjektgruppa har tidligere vært ledet av Sigrid Louise, og det er også her
behov for å velge ny leder. Prosjektleder foreslår å selv ta ansvar for å lede
prosjektgruppa. Forslaget ble godkjent.
Sentrale tema i prosjektgruppemøtet den 17.11.14:
 Prosjektgruppas mandat – hvordan har den enkelte representant løst
denne oppgaven i praksis, og hva kan prosjektleder gjøre for å
tilrettelegge?
 Overvåkingsprogrammet – fakturering av eierkommunene, og uttak av
opsjon for 2015


Status prosjekter 2014



Oppfølging av lokal tiltaksanalyse – endelig tekstversjon og innlegging
av tiltak i vann-nett



Aktivitetsplan 2015



Forslag om at innkallinger og referater fra møter i styringsgruppa
sendes i kopi til postmottak

Det har ikke vært avholdt møter i landbruksgruppa eller
kommunalteknikkgruppa siden forrige møte i styringsgruppa.
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Vedtak: Opplysningene tas til orientering.
Status for overvåkingsprogrammet
Kjemisk-fysisk overvåking
Rambøll gjennomfører overvåking av kjemiske og fysiske parametre i
vannområdet. Det ble i 2013 inngått en kontrakt for 2 år, med opsjon for
ytterligere 1 + 1 år. Det skal tas ut opsjon for 2015, og i den forbindelse er det
en del forhold som bør formaliseres. Det er utarbeidet en liste med forslag til
endringer, som er oversendt IINR. De største endringene er at det ikke lenger
skal tas prøver i Gjermåa ved Hexeberg vinterstid, og at stasjonene Rotua og
Skrevemyrene tas ut.
Biologisk overvåking
Prosjektgruppa har anbefalt at kostnadene forbundet med biologisk
prøvetaking fordeles på kommunene på samme vis som kostnadene forbundet
med kjemisk-fysisk vassdragsovervåking. Felleskostnader deles likt, og
kostnader forbundet med prøvetaking og analyse fordeles etter antall
stasjoner og prøver. Fylkesmannen har innvilget 125 000 kroner til biologisk
vassdragsovervåking i 2014, i tillegg til at prøvetaking av vannplanter (4
stasjoner) er fullfinansiert gjennom prosjektmidler.
Fakturering av kommunene
Faktura er sendt kommunene. Den biologiske prøvetakingen ble dyrere enn
estimert, men på grunn av tilskuddet fra Fylkesmannen ble kostnadene lavere
enn budsjettert for de fleste av kommunene. Unntaket er Nannestad, hvor
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kostnadene ble om lag 15 000 kroner høyere enn budsjettert. Det er avtalt at
den biologiske overvåkingen, for Nannestad sin del, ikke faktureres før i 2015.
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Vedtak: Opplysningene tas til orientering.
Opprydding i spredt avløp
Styringsgruppa har bedt om at det utarbeides en oversikt over kommunenes
innsats når det gjelder opprydding av spredt avløp (sak 8/14, 23.1.14).
Oversikten (se vedlegg) er utarbeidet etter innspill fra
kommunalteknikkgruppa, og ble presentert. Det er stor aktivitet på området,
og flere kommuner har satt seg som mål å være ferdig med oppryddingen av
spredt avløp innen 2017 (Lunner, Ullensaker, Gjerdrum og Nittedal). Samtlige
kommuner tar sikte på å være ferdig innen 2021.
Presentasjonen ble etterfulgt av en dialog rundt betydningen av å få fullført
oppryddingen av spredt avløp og behovet for å oppgradere gammelt
ledningsnett. Mulige fordeler ved mer interkommunalt samarbeid på området
ble også diskutert.
Vedtak: Opplysningene tas til orientering.
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Status – prosjekter 2014
Status for prosjektgjennomføring i 2014 ble presentert. Se vedlegg.
Styringsgruppa understreket betydningen av miljørådgivning i jordbruket,
behovet for målrettede tiltak og hensiktsmessige virkemidler tilpasset det
enkelte bruk. Behovet for forpliktende miljøavtaler ble fremhevet spesielt.
Vedtak: Oppdateringen tas til orientering.
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Aktiviteter og prosjekter 2015
Prosjektgruppas innstilling var sendt ut til styringsgruppas medlemmer i
forkant av møtet. Prosjekt- og aktivitetsplanen har ikke blitt grundig behandlet
i vannområdets faggrupper eller prosjektgruppe, og det er derfor i liten grad
foreslått konkrete prosjekter. Planen gir allikevel en god oversikt over viktige
satsningsområder fremover, og en prioritering av disse. Faggruppene og
prosjektgruppa vil jobbe med å konkretisere planen, slik at en revidert plan kan
legges frem på neste møte i styringsgruppa.
Fylkesmannens landbruksavdeling har tilbudt vannområdet å søke om en
tilleggsbevilgning på 56 000 kroner, til miljørådgivning i jordbruket. Det er også
søkt om å få overføre ubrukte midler fra miljørådgivningsprosjektet i 2014 til
2015 (147 500,-) til 2015. Dette fremkommer ikke på tidligere utsendt plan.
Det kom følgende innspill til planen:


Viktig å komme frem til gode, forpliktende og lokaltilpassede tiltak i
jordbrukssektoren, ref. innspill til sak 45/14
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Forslaget om å gjennomføre en erfaringswork-shop på tvers av
sektorer og kommunegrenser er et viktig tiltak. Bra om dette blir
gjennomført. Det foreslås allikevel ikke å prioritere opp denne
aktiviteten på bekostning av høyere prioriterte aktiviteter
Viktig å komme videre med klassifiseringsarbeidet, må jobbe videre
med å frembringe kunnskap og utvikle metodikk for prøvetaking og
klassifisering av leirelver. Her kan flere vannområder jobbe sammen,
viktig å dele erfaringer og kunnskap.

Prosjektleder informerte om at økologigruppen etter planen skal diskutere en
evt. oppfølging av fiskeundersøkelsene (Påvisning av gyteområder for asp og
erfaring med bruk av el-fiskebåt i Leira og Nitelva) på neste møte. Formålet
med de gjennomførte undersøkelsene har vært å bedre kunnskapsgrunnlaget,
med tanke på å finne frem til metoder for å fastsette økologisk standard i
vassdrag. Med tanke på samarbeid vannområdene imellom, så har VO LeiraNitelva nær kontakt med VO Øyeren og VO HUVO (Hurdalsvassdraget-Vorma).
Prosjektlederne i vannområdene har løpende kontakt, og flere av faggruppemedlemmene deltar i flere vannområder (fylkesmannen +representanter fra
kommuner med areal i flere vannområder).
Simon Haraldsen (FM) informerte om VO Øyeren sitt prosjekt «Vurdering av
kunnskapsgrunnlag for leirpåvirkede elver”. Miljødirektoratet har bevilget
200 000 kroner, og prosjektets totale kostnadsramme er på en halv million
kroner. Dette prosjektet vil ikke gi det endelige svaret. Men sammen med
andre undersøkelser, som fiskeundersøkelsene og uttestingen av nye
prøvetakingsmetoder (prøvetaking av vannplanter) i VO Leira-Nitelva, vil
undersøkelsene være med å bygge opp kunnskapsgrunnlaget. Det er
leirpåvirkede elver i 6-7 fylker. Manglende kunnskapsgrunnlag for leirpåvirkede
elver kan dermed anses som et nasjonalt problem, og det er grunn til å
forvente en større statlig innsats på området.
Forslag til vedtak: Den fremlagte planen over aktiviteter og prosjekter vedtas
slik den foreligger. Revidert plan fremlegges på neste møte i styringsgruppa.
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Prosjektleder/
neste møte

Forslag til budsjett 2015 (ekskludert overvåkingsprogrammet)
Prosjektgruppas innstilling var sendt ut på forhånd. Midler til miljørådgivning i
landbruket, som informert om i sak 46/14, er ikke kommet med i
budsjettforslaget.
Etter spørsmål fra styringsgruppa, orienterte Simon Haraldsen om at det er
Fylkesmannens policy å gi investeringstilskudd og ikke driftstilskudd.
Forslag til vedtak: Budsjettet vedtas slik det foreligger. Revidert budsjett
fremlegges på neste møte i styringsgruppa , sammen med revidert aktivitetsog prosjektplan.

Prosjektleder/
neste møte
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Andre orienteringer
Om tiltaksanalysen


Tekstversjonen av tiltaksanalysen er nå endelig, og vil bli publisert på
vannområdets hjemmeside. Dokumentet er tidligere godkjent i
styringsgruppa. Det er gjort noen mindre justeringer i etterkant av
godkjennelsen, i form av oppdatert tallgrunnlag og overføring av tiltak
fra tiltakstabellen som ikke var kommet med i tekstversjonen (og
omvendt).




Tiltakene i tiltakstabellen er lagt inn i tiltaksmodulen i vann-nett.
Tiltaksmodulen i Vann-nett kom sent på plass, noe som har medført
dobbeltarbeid for vannområdene. Vannområde Leira-Nitelva er tildelt
kr 10 000,- fra Akershus Fylkeskommune og kr 15 000,- fra Østfold
fylkeskommune (Vannregionmyndigheten) som en følge av
ekstraarbeidet.
Akershus fylkeskommune har bevilget 150 000,- til implementering av
tiltaksanalysen og gjennomføringsplaner for denne




Nitelva oppstrøms Åneby og Nitelva Åneby-Slattum er i regional plan
foreslått som SMVF, på grunn av periodisk tørrlegging. Vannområdet
kommenterte ikke dette i høringsnotatet som ble utarbeidet i
forbindelse med høringen av regional plan, men har i etterkant sendt
en e-post til Fylkesmannen og vannregionmyndigheten om at forslaget
i regional plan og informasjonen som ligger i vann-nett er inkonsistent.

Aktuelle saker i vannområdet
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på forespørsel fra Akershus fylkeskommune, har VO Leira-Nitelva
kommet med faglige innspill til høringen av forlenget drift av Sjunken
vannverk (Univann) og høringen av Dynea sin søknad om endring i
utslippstillatelse
i forbindelse med regulering av Strandveien 22, er det foreslått
utfyllinger i Nitelva. Saken håndteres av Skedsmo kommune,
Vannområdet har ingen direkte rolle i denne saken.
det er igangsatt områderegulering av Nitelva, vannområdet har ingen
direkte rolle i denne saken.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus vil sette i gang verneprosess av Stilla
og Brauterstilla/Ringstilla, som erstatningsområder for områder i
Akersvika ved Hamar.

Nytt fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA)
Simon Haraldsen informerte om Fylkesmannens klimaseminar som ble avholdt
den 6. november. Tema var overvannshåndtering, og det var godt oppmøte fra
målgruppen; kommunenes plan- og byggesaksavdelinger.
Fylkesmannens Miljøvernavdeling har gjennomført revisjoner av
10 kommuner i 2014 på bl.a overvannshåndtering. Foreløpig er det kun et
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fåtall kommuner som har nedfelt krav og prinsipper om overvannshåndtering i
kommuneplanens arealbestemmelser. Det samme gjelder krav i
bestemmelsene om tilrettelegging av flomveier.
København by opplevde skader for 6 milliarder kroner som følge av
"monsterregnet" i juni 2011 hvor det falt 160 mm nedbør på to timer. Urbane
flommer kan også skje i byer og tettsteder i Norge med stort skadepotensiale.
Arbeid med klimatilpasningstiltak må derfor prioriteres høyt.
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Eventuelt
Møtegodtgjørelse for frivillige organisasjoners representanter
Det vises til sak 3, fra styringsgruppemøte den 26.11.12, hvor det ble fattet
følgende vedtak:
«Styringsgruppa vedtar herved å innvilge møtegodtgjørelse for
bondelagsrepresentantene i styringsgruppa og landbruksgruppa forutsatt at
vannområdet får innvilget midler til dette fra fylkeskommunen. Godtgjørelse i
2012 er foreslått å være på kr. 1200,- per møte uavhengig av møtets varighet."
Bondelagets representant i faggruppe landbruk, har søkt om møtegodtgjørelse
med henvisning til overnevnte sak.
Vannområdet søkte om midler til dette i 2012, men søknaden ble ikke
innvilget. Det har ikke blitt søkt i 2013 eller 2014. Prosjektleder har vært i
kontakt med Fylkeskommunen, som har gitt tilbakemelding om at
Vannområdet står fritt til å benytte allerede innvilgede midler til å kompensere
interessenters deltakelse i faggruppene.
Vedtak: Det skal utbetales en godtgjørelse per møte på 1200 kr til
representanter fra frivillige organisasjoner som møter fast i vannområdets
faggrupper, prosjektgruppe eller styringsgruppe. Vedtaket gjelder f.o.m. 1.
januar 2014 og fremover. Det er representantenes ansvar å søke om slik
kompensasjon, mot slutten av hvert kalenderår.

Faste
representanter
fra frivillige
organisasjoner/
årlig, innen 20.
desember

Neste møte: Torsdag 5. mars 2015, klokken 12 - 15
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