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Vannområde Leira – Nitelva, Styringsgruppa 

Referat fra møte 18.8.15 
 

Til stede:  Boye Bjerkholt, Skedsmo kommune (leder av styringsgruppa) 

  John Harry Skoglund, Fet kommune 

  Halvor Bratlie, Lunner kommune 

  Harald Espelund, Ullensaker kommune 

  Ivar Egeberg, Sørum kommune 

  Per Kristiansen, Oslo kommune 

  Anders Østensen, Gjerdrum kommune 

  Øyvind Sand, Rælingen kommune 

  Ragnar Kristoffersen, Lørenskog 

   

  Simon Haraldsen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus (vara) 

  Eli Marie Fuglestein, vannområdesekretariatet (referent) 

 

Forfall:  Knut Magnar Lehre, Gran 

  Jon Schøning Lie, Akershus Fylkeskommune 

  Hans Thue, Nannestad kommune 

  Hilde Thorkildsen, Nittedal kommune 

  Jens Thori Kogstad, Akershus Bondelag 
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Sak Innhold Ansvar/Frist 

10/15 Velkommen, godkjenning av saksliste og saker til eventuelt 

Sakslisten ble godkjent, ingen saker til eventuelt 

 

11/15 Referat fra møtet 5. mars 2015 

Referatet var godkjent uten merknader i forkant av møtet (per mail). 

Prosjektleder orienterte om oppfølgingspunkter. 

• Oppfølging av spørsmålet knyttet til vannføringen i Leira utsettes til 

neste møte 

 

 

 

 

Eli Marie/ neste 

møte 

 

12/15 Vannkvalitet og økologisk tilstand i 2014 – resultater 

En oppsummering av resultatene var sendt ut sammen med innkallingen. 

Prosjektleder gjennomgikk resultatene for overvåkingsprogrammet 2014, og 

orienterte om utfordringer knyttet til overvåkingen. 

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.  

Styringsgruppa ber Fylkesmannen utarbeide/få utarbeidet retningslinjer for 

hvordan overvåkingsprogrammet (prøvetaking, rapportering i vannmiljø og 

tolking av data) skal justeres ved flom. 

Styringsgruppa ber prosjektgruppa ta stilling til om det bør igangsettes et 

prosjekt for å tilpasse overvåkingsprogrammet til vannstandsvariasjoner i 

Øyeren, og evt. innpasse dette i forslag til prosjekt- og aktivitetsplan for 2016 

som skal presenteres på styringsgruppas november-møte. 

 

 

 

 

 

Fylkesmannen 

 

Prosjektgruppa/ 

november 

13/15 Årsrapportering for tiltaksgjennomføring i 2014 – begrenset til Leiras 

nedbørsfelt 

Prosjektleder presenterte excel-rapporten som ble sendt VRM i forbindelse 

med rapportering av tiltaksgjennomføring i Leiras nedbørsfelt i 2014, og 

orienterte om orienterte om Vannregionmyndighetens og Akershus 

fylkeskommunes arbeid for å tilrettelegge for mer effektiv og målrettet 

tiltaksrapportering. 

Espelund stilte spørsmål ved Fylkesmannens oppfølging av kommunene, med 

hensyn på tiltaksgjennomføring. Gjennomgår Fylkesmannen tiltaksrapportene, 

og følger opp kommuner hvor tiltaksgjennomføringen – og da spesielt 

opprydding spredt avløp - går sakte? 

Haraldsen: Kommunene er sektormyndighet for opprydding spredt avløp. 

Fylkesmannen har ikke fått delegert myndighet til å revidere kommunenes 
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myndighetsutøvelse (Sverige har valgt en slik løsning). Vannområde Leira-

Nitelva er preget av store ulikheter med hensyn på tiltaksgjennomføring. 

Diskusjon rundt bordet: tiltaksgjennomføring koster, og kommunene har ikke 

alltid mulighet til å intensivere tiltaksgjennomføringen selv om de ønsker det. 

Kostnadene knyttet til tiltaksgjennomføring varierer fra sted til sted. Det er 

behov for et sterkere statlig engasjement, og økonomiske tilskudd. Både 

Fylkesmannen og flere av kommunene har spilt inn behovet for statlige 

tilskudd i høringsuttalelser til regional plan. 

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. 

14/15 Prosjekter, aktiviteter og arbeidsplan for 2015 

Oversikt over status for prosjekter og aktiviteter, samt revidert arbeidsplan, 

var sendt ut sammen med innkallingen. Prosjektleder orienterte. 

Vedtak: Oppdateringen om status for prosjekter tas til orientering.  Forslag til 

omdisponering av tildelte prosjektmidler, som beskrevet i innkallingens 

vedlegg 4, godkjennes. Revidert arbeidsplan godkjennes. 

 

15/15 Økonomi 

Tilskuddsbrev og forslag til revidert budsjett for Vannområdet og for 

overvåkingsprogrammet var sendt ut sammen med innkallingen. Prosjektleder 

orienterte kort, og forslag til revidert budsjett ble lagt frem. 

Vedtak: Forslag til reviderte budsjetter for 2015 godkjennes. 

 

 

 

 

 

6/15 Regional forvaltningsplan for vannregion Glomma 

Oppfølging av sak 6/15, den 5.3.2015. 

Prosjektleder orienterte om møtet i Vannregionutvalget (VRU) den 26. mai, og 

det kommende møtet i VRU den 9. oktober. Møtet i VRU den 9.10 blir et 

halvdagsmøte, og hovedformålet med møtet vil være godkjenning og vedtak 

av vannforvaltningsplanene før behandling i fylkestingene. 

Vannforvaltningsplanen for Vannregion Glomma er på 2. gangshøring, med 

høringsfrist 1. oktober 2015. Prosjektgruppa har diskutert saken, og vurdert at 

endringene i regional plan som er gjenstand for 2. gangs høring i hovedsak 

berører enkeltkommuner. Det synes derfor å være mindre hensiktsmessig å 

utforme et felles høringsnotat, slik det ble gjort ved 1. gangs høring.   

Prosjektleder gjennomgikk ikke endringene i regional plan på møtet, men en 

mer utfyllende beskrivelse av saken var lagt ved innkallingen. Det var ingen 

spørsmål til saken, men det ble bemerket at korte høringsfrister og tidspunktet 

for det kommende VRU-møtet er noe uheldig. 

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. 
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16/15 Andre orienteringer 

Følgende saker ble tatt opp 

• erfaringer og betraktninger fra studietur 8.-10. juni 2015, v/styreleder 

og prosjektleder 

• samordningsmøte med NRA og Dynea – muligheter og hindringer for 

en samkjørt overvåking i Nedre Nitelva v/prosjektleder 

• møte mellom Ullensaker kommune, Vegvesenet og Fylkesmannen ang. 

problemkartlegging av økologisk og kjemisk tilstand i Nordbytjern 

v/prosjektleder 

• fremdrift overvannsutvalget (oppnevnt av regjeringen i 2014) 

v/Fylkesmannen 

 

 Neste møte: Tirsdag 17. november 2015, klokken 12 – 15 

 

Merknad: kommunevalget høsten 2015 kan medføre endringer i 

styringsgruppas sammensetning. Innkalling til møtet i november bør sendes 

med kopi til rådmann og ordfører i den enkelte kommune. 

 


