Vannområde Leira – Nitelva, Styringsgruppa
Referat fra møte 12.12.17
Til stede:

Boye Bjerkholt, Skedsmo kommune (leder av styringsgruppa)
Inge Solli, Nittedal kommune
Thor Grosås, Fet kommune (vara)
Anders Østensen, Gjerdrum kommune
Willy Westhagen, Gran kommune
Hans Thue, Nannestad kommune
Halvor Bratlie, Lunner kommune
Eli Berven, Bondelaget (observatør)
Line Gustavsen, vannområdesekretariatet (referent)

Forfall:

Øyvind Sand, Rælingen kommune
Marianne Grimstad Hansen, Sørum kommune
Frode Hult, Oslo kommune
Ernst-Modest Herdieckerhoff, Lørenskog kommune
John Harry Skoglund, Fet kommune
Willy Kvilten, Ullensaker kommune
Anne Marie Vikla, Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Lone Kjølsrud, Akershus fylkeskommune

Saksliste
Sak
Innhold
nr.
19/17 Velkommen, godkjenning av saksliste og saker til eventuelt

Ansvar/frist

Vedtak: Innkalling og sakslista godkjennes.
20/17 Orienteringer og status for arbeidet i Vannområde Leira-Nitelva.
Daglig leder orienterte om:
- Biologisk overvåking i 2017 – foreløpige resultater
- Oppstart av informasjonsskrivet «Vassdragene»
- Faktaark for Leira og Nitelva
- Fremdriften i nye nettsider
- Vann-nett
- Nytt rapporteringssystem
- Prosjekter
o Vandringshindre på Romeriksåsene – fått innvilget overføring
av midler til 2018 med rapporteringsfrist 1. august.
o Vandringshindre i kommunene – kartleggingen pågår
o Nordbytjern – kommer ut i god økologisk tilstand ved bruk av
planteplankton som kvalitetselement. Trukket ned en klasse fra
svært god grunnet den fremmede arten vasspest.
o Miljøråd Lørenskog – Avholdt oppstartsmøte med 50% av
gårdbrukerne i Lørenskog, og ett gruppemøte med 7-8
deltagere. Foreløpig har 4 av 20 takket ja til individuelle
miljøråd.
o Gummigranulat/kunstgressbaner – Forsinket da vi ventet på
rapport fra Ren kyst. Rapporten var ubrukelig da den ikke viste
resultater per kommune. Vi har ikke klart å innhente
svarskjemaene. Vi henter inn dataene nå. I Skedsmo kommune
etterfylles det hvert år ca. 55 tonn med gummigranulat.
- Fekal kildesporing – Det er mulig å kildespore hvor E.coli-bakterier
kommer fra. Vi gjennomførte dette i Mikkelsbekken i Gjerdrum.
Resultatet viser at 1% stammer fra mennesker, 84% fra hest og 15% fra
andre dyr.
- Arild Eikum holdt foredrag for kommunalteknikkgruppa om tilsyn av
private renseanlegg. Veldig viktig å komme i gang med tilsyn raskt, da
det er mangler på mange anlegg.
- Daglig leder har i høst hold foredrag for:
o Politisk komité for klima og miljø i Rælingen (27.09.17)
o Fagdag om vannforvaltning i VR Glomma for ansatte i
Nannestad kommune (14.11.17)
Vedtak: Informasjonen tas til orientering.
21/17 Arbeidsplan 2018 og videre
Daglig leder gjennomgikk forslag til arbeidsplan for 2018 og videre.
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Vedtak: Forelagt arbeidsplan for 2018 og videre for Vannområde Leira-Nitelva
vedtas.
22/17 Økonomi
Daglig leder orienterte om foreløpig regnskap for hovedkonto i 2017 og la frem
forslag til budsjett for 2018.
Vedtak:
1. Regnskap per 20.11.2017 tas til orientering.
2. Budsjettet for 2018 vedtas.
23/17 Omorganiseringsprosessen
Det er laget et notat om hvordan vannområdearbeidet kan forankres bedre i
kommunene.
Flere av medlemmene i styringsgruppa har satt av møtetid på nyåret for å
diskutere forankring av vannarbeidet i kommunene.
Vedtak:
1. Styringsgruppa består som en politisk styringsgruppe
2. Notat om forbedringspunkter i organiseringen vedtas og innarbeides i
organisasjonen og kommunene.
24/17 Vesentlige vannforvaltningsspørsmål – andre planperiode
Det er varslet at planprogram og Vesentlige vannforvaltningsspørsmål skal slås
sammen til en høring i den andre landsdekkende planperioden, og at det skal
være offentlig høring senest 1.1.2019
Vedtak:
1. Sekretariatet utarbeider et notat basert på den malen som kommer, der
notatet har vært behandlet av prosjektgruppa. Så fremt mulig tas det inn i
kommende styringsgruppemøte, alternativt sendes det til styringsgruppa
med minst 1 ukes frist for kommentarer/innspill og godkjenning før det
oversendes til fylkeskommunen/Vannregionmyndigheten.
2. Eierkommunene anbefales å behandle «Vesentlige
vannforvaltningsspørsmål» politisk når det sendes ut på offentlig høring fra
Vannregionmyndigheten. Sekretariatet lager forslag til «mal» for
saksfremlegg i kommunene.
25/17 Høring: Endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven
Klima- og miljødepartementet foreslår endringer i vannforskriften og
naturmangfoldloven. Høringsfristen er 15.01.2018. Et høringsnotat som
kommunene kan bruke som grunnlag for egen høringsuttalelse er vedlagt.
Vedtak:
1. Eierkommunene anbefales å avgi høringsuttalelser på endringer i
vannforskriften og naturmangfoldloven
2. Vannområde Leira-Nitelva avgir eget høringssvar på høringen av endringer
i vannforskriften og naturmangfoldloven.
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3. Sekretariatet utarbeider i samarbeid med vannområde
Hurdalvassdraget/Vorma et høringsnotat som grunnlag for kommunenes
høringssvar.
26/17 Eventuelt
Det kom ingen saker inn til eventuelt.
Neste møte:
5. mars 2018.
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