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Vannområde Leira – Nitelva, Styringsgruppa 

Referat fra møte 31.10.16 
 

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

  Sigurd Enger, Akershus Bondelag (vara)  

Arild Mossing, Akershus Fylkeskommune (vara) 

Trygve Abry, Oslo kommune (vara)  

Øyvind Sand, Rælingen kommune  

Inge Solli, Nittedal kommune  

Anders Østensen, Gjerdrum kommune   

Ernst-Modest Herdieckerhoff, Lørenskog kommune  

John Harry Skoglund, Fet kommune  

  Halvor Bratlie, Lunner kommune  

Willy Westhagen, Gran kommune  

  Simon Haraldsen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus  

  Line Gustavsen, vannområdesekretariatet (referent)  

   

 

Forfall:  Tom Staahle, Ullensaker kommune 
  Hans Thue, Nannestad kommune 

  Marianne Grimstad Hansen, Sørum kommune 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vannområde Leira - Nitelva 
Sekretariat Skedsmo kommune 
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Saksliste 

Sak 
nr. 

Innhold Ansvar/frist 

8/16 Velkommen, godkjenning av saksliste og saker til eventuelt 
 
Det kom inn to saker til eventuelt. 
 
Vedtak: Sakslista godkjennes.  

 

9/16 Presentasjon av ny prosjektleder og medlemmene av styringsgruppa 
 
Line Gustavsen er ny prosjektleder i vannområdet. Hun startet i 20% stilling i 
april, og gikk over i 100% stilling 4. juli. 

 

10/16 Vassdragsovervåkingen 2017- 
 
Anskaffelse av ny tilbyder 
- Det har kommet inn fire tilbud som spriker en god del i pris. Pris skal vektes 

40%. Det skal være et møte 17. november 2016 for å gå igjennom 
tilbudene og velge ut hvem som får tilslag. Kontrakt skal inngås før jul. 

Biologisk overvåking 
- Det skal utføres biologisk overvåking i 2017. Etter planen skal anskaffelsen 

lyses ut på Doffin før jul. Til nå har vi kun hatt basisovervåking med 
undersøkelser hvert 3. år. Vi skal nå vurdere om det er noen steder som 
skal ha tiltaksrettet overvåking med hyppigere prøvetagning. 

Budsjett 
- Det er vanskelig å sette opp ett budsjett for overvåking i 2017 da det ikke 

er bestemt hvem som får oppdraget med kjemisk- fysisk overvåking, og 
hvem som får oppdraget med biologiske parametere. Kommunene har fått 
beskjed om å budsjettere med samme sum som for 2016. 

- For 2016 har FM gitt et tilskudd på 175 000 kr. 
 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering. Revidert budsjett for overvåking 
fremlegges på neste møte i styringsgruppa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11/16 Økonomi 
 
Regnskap 2016:  
- Foreløpig ligger vi langt under det som er budsjettert. Hovedgrunnen til 

dette er skifte av prosjektleder, noe som førte til lave lønnskostnader i 
april-juni, og at det ikke har blitt satt i gang noen store prosjekter. Det vil 
nok påløpe kostander på et par 100 000 før året er omme (lønnskostnader, 
husleie, interntjenester Skedsmo kommune) 

 
Budsjett 2017:  
- Budsjettet for 2017 foreslås rimelig likt med budsjettet for 2016, med et 

forventet bruk av bundne driftsmidler på rundt 300 000 kr. 
 
Vedtak: Budsjettforslag for 2017 for hovedkonto vedtas, og foreløpig regnskap 
for 2016 tas til orientering. 

 

12/16 Foreløpig aktivitetsplan 2017 
 
Det har blitt utarbeidet en foreløpig aktivitetsplan for 2017 
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Det er ønske i temagruppene å lage en plan for tiltaksgjennomføring 2017-
2021 etter mal fra handlingsplanen som ble laget for kommunalteknikkgruppa. 
Prosjektleder har hatt møte med prosjektlederne i VO Øyeren og VO Huvo, og 
det er enighet om at vi lager planer med felles mal. Tiltaksplanene for de tre 
temagruppene vil bli slått sammen i en plan, og så er det ønskelig at denne 
planen skal politisk behandles i april/mai 2017. Tiltaksplanen vil revideres hvert 
år med påfølgende politisk behandling. 
 
Vedtak: Foreløpig aktivitetsplan for 2017 vedtas. Det lages en «Plan for 
tiltaksgjennomføring 2017-2021» for hver av faggruppene. 

13/16 Grov plan for perioden 2017-2021 
 
Temagruppene har begynt å planlegge perioden 2017-2021. Det er bare 
økologigruppa som har diskutert årene etter 2017. Hovedaktiviteter i perioden 
blir: 
- Økologigruppa: 

o Kartlegging av kunstgressbaner og bruken av gummigranulat 
(2017) 

o Problemkartlegging i Nordbytjern (Ullensaker) (2017) 
o Kartlegging av fiskevandringshindre (2017-2018) 
o Kartlegging av vasspest (2018-2019) 

- Landbruksgruppa: 
o Seminar/workshop om fangdammer (2017). 
o Rullering av RMP og SMIL (2017). 
o Miljøråd (2017). 

- Kom.tek: 
o Lage en felles overvannstrategi (2017). 
o Lage opprydningsplaner og tilsynsplaner for spredt avløp (2017). 

 
Faggruppene vil jobbe videre med grov plan for perioden 2017-2021 på første 
møte i 2017. 
 
Innspill fra møtedeltakerne: 
- Hvordan er det med atomreaktoren på Kjeller? Er det noe radioaktivt 

utslipp til Nitelva? Vi bør invitere IFE (Institutt for energiteknikk) til å 
komme å holde en presentasjon på neste møte i styringsgruppa. 

- Viktig at det blir sett nærmere på miljøgifter. 
- Mulig vasspest i utløpet av Gjermåa 
 
Vedtak: Den fremlagte planen over aktiviteter og prosjekter i perioden 2017-
2021 vedtas slik den foreligger. Revidert plan fremlegges på neste møte i 
styringsgruppa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prosjektleder 
kontakter IFE. 

14/16 Omorganiseringsprosessen – oppklaring av vedtaket i sak 21/15 
 
Vedtaket tolkes til at styringsgruppa ønsker en gjennomgang av hvordan 
arbeidet i vannområdet kan gjøres bedre, og i dette må det også eventuelt 
ligge et forslag til hvordan organiseringen kan endres. 
 
 

 



4 
 

Vedtak: Prosjektleder kan be Akershus Fylkeskommune om bistand til å se på 
organiseringen av vannområdet, og få hjelp til å utarbeide et forslag om 
hvordan organiseringen kan endres. 

15/16 Status tiltaksgjennomføring 
 
Det er for tidlig til at de ulike temagruppene kan rapportere på 
tiltaksgjennomføring i 2016, så prosjektleder orienterte om hva som har blitt 
gjort i sekretariatet i høst. 
- Det har blitt avholdt to møter i hver av faggruppene og prosjektgruppa 

hvor det første møtet tok for seg prosjektorganisering, ulike roller i 
vannforskriftarbeidet, osv. På det andre møtet ble det valgt nye ledere av 
faggruppene, og planleggingen av 2017 startet. 

- Det har blitt opprettet en facebook-side for vannområdet: 
https://www.facebook.com/VannomradeLeiraNitelva/ 

- Prosjektleder har brukt en del tid på å lese seg opp på hva som er gjort i 
vannområdet tidligere, og på å bli kjent med arbeidet. 

 
Vedtak: Opplysningene tas til orientering. 

 

16/16 Forvaltningsplanen 
 
Forvaltningsplanene ble godkjent 1. juli 2016 med noen endringer. Disse 
endringene har ikke så mye å si for Vannområde Leira-Nitelva. De aller fleste 
endringene går på vannkraft, og alle vannforekomster som er påvirket av 
vannkraft har fått dagens tilstand som miljømål. Dette er å senke ambisjonene 
for mange vannforekomster, og er problematisk de stedene hvor 
vannforekomstene også er påvirket av mange andre faktorer. I Leira-Nitelva er 
det kun et par områder som er berørt, og de er kun påvirket av sur nedbør i 
tillegg til vannkraft. 
 
Det ble en god diskusjon rundt hva som må til for å nå miljømålene, og det ble 
ettertrykkelig lagt vekt på at det må komme mer midler til kommunene hvis de 
skal klare å nå målene innen fristene. Styringsgruppa bør være med på å 
formidle dette. 
Det er også ønsket åpenhet fra Fylkesmannen om tall rundt utskifting av 
ledningsnett. 
 
 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

 

17/16 Orientering om opprettet side på Facebook for vannområdet 
 
Det er opprettet en egen Facebookside for vannområdet. På denne siden 
legges det ut nyttig informasjon, bilder, og smått og stort fra området. Alle 
oppfordres til å like siden, og spre informasjon om den. 
 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 

 

18/16 Eventuelt 
 
Klimaprofil v/Simon Haraldsen FMOA:  
- Metrologisk institutt, NVE og Norsk klimasenter lager en klimaprofil for 

hver region i Norge. Ett forslag for Oslo og Akershus er nå til gjennomsyn 
hos Fylkesmannen. Klimaprofilen tar for seg hva som skjer frem mot 2100, 

 

https://www.facebook.com/VannomradeLeiraNitelva/


5 
 

hva klimautfordringene i området er (skred, urbane flommer, ekstremvær). 
Det vil komme et informasjonsark rundt dette med klimaendringer og 
klimautfordringer til fylket. Simon ønsket innspill på hvordan dette burde 
distribueres til kommunene. Konklusjonen ble at det bør sendes til 
kommunenes postmottak, men merkes med rådmann/ordfører. Akershus 
Fylkeskommune løfter saken opp til fylkestinget.  

 
Lørenskog elveforum v/ Ernst-Modest Herdieckerhoff:  
- Lørenskog elveforum har blitt opprettet, og er en sammenslutning av 

privatpersoner og foreninger. Oppgaven er å bidra til økt interesse og 
opplevelse av vassdraget og kulturminnene. De skal også bidra til økt 
bruksverdi, vern og rehabilitering, bidra til gjenåpning av bekker, og 
bevisstgjøring. Elveforumet skal ha fire møter i året. Onsdag 2. november 
er det et konstituerende møte hvor det vil bli valgt en leder. 

 Neste møte: 
 
Mandag 13. februar 2017. Lunsj 11:30-12:00, møte fra 12:00 – 15:00. 

 

 

 


