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1. Velkommen, godkjenning av referat og dagsorden  

 

Ansvarlig Frist 

 

Det var ingen merknader til referat fra møte 10.1.2013, dagsorden ble godkjent.   

 

 
 

 

2. Årsmelding 2012   

 

Årsmelding for vannområde Øyeren 2012 ble ferdigstilt 11.oktober 2013, og enstemmig 

godkjent av styringsgruppa 16.oktober 2013 ved e-post. Prosjektleder oppfordret 
kommunene til å behandle vannområde Øyerens årsmelding som orienteringssak.   

 

Vedtak: Til orientering 

 

 

 

3. Tiltaksanalyse   

 

En foreløpig tiltaksanalyse for vannområde Øyeren ble oversendt til Styringsgruppa 15. 

 
 

 



2 

 

november 2013. Analysen er utarbeidet av vannområdets faggrupper og prosjektgruppe. 

Prosjektleder orienterte om tiltaksanalyseinnspillets omfang og hva som fortsatt 
gjenstår. Enkelte deler av tiltaksanalysen er imidlertid ikke ferdigstilt enda. Prosjektleder 

orienterte om hvilke deler av analysen dette angår. Vannområdet mangler blant annet 

tilførselsestimater for jordbrukssektoren. Disse beregningene er essensielle for å 
ferdigstille vannområdets forurensingsregnskap, samt vurdering for tiltaksbehov 

(avlastningsbehov). Det har ikke vært tilstrekkelig tid til grundige vurderinger av 
tiltakenes kostnadseffektivitet. Faggruppene har kun gjort foreløpige vurderinger. 

Innspillet til tiltaksanalyse som oversendes Vannregionmyndigheten må derfor anses 
som foreløpig. Vannområdet vil fortsette arbeidet med å detaljere og komplettere 

tiltaksanalysen vinteren og våren 2014. For detaljer om tiltaksanalysens innhold henvises 

det til selve tiltaksanalysedokumentet.     

 

Prosjektleder orienterte om prosessen med tiltaksanalysen. Arbeidet har vært preget av 
stramme tidsrammer, og det har oppstått forsinkelser i flere ledd av 

tiltaksanalysearbeidet. Leveringsfristen til Vannregionmyndigheten har ikke blitt endret. 

Dette har resultert i at tiltaksanalysen (innen leveringsfristen) ikke ble like utfyllende 
som planlagt.  

 

Ola Rosing Eide ved Statens Vegvesen - Region Øst orienterte om hvilke tiltak Statens 

vegvesen vil bidra med inn i tiltaksanalysearbeidet. Sammenlignet med andre 
vannområder er tiltaksomfanget i vannområde Øyeren forholdsvis oversiktlig. Det finnes 

ingen tuneller i vannområde Øyeren. I forbindelse med veiutbygginger er det etablert 

enkelte rensebassenger som Statens vegvesen vil følge opp. Vegvesenet har i 2013 
undersøkt funksjonaliteten til omtrent halvparten av veirensebassengene i landet. De tar 

sikte på å undersøke de resterende i 2014. Eventuelle tiltaksbehov i forbindelse med 
veibassenger vil meldes inn fortløpende. Statens vegvesen har i samarbeid med 

vannområdet vurdert i hvilken grad veisalting kan utgjøre et forurensingsproblem for 

vassdragene. Hittil er det listet opp fem vannforekomster der salt trolig kan påvirke 
vannkvaliteten. Det foreslås en nærmere vurdering, eventuelt problemkartlegging, for å 

vurdere påvirkningsgraden. Statens vegvesen ser på fremtidige veiutbyggingsprosjekter 
som den største utfordringen i forbindelse med vannforurensing. Som en del av 

tiltaksanalysearbeidet har vegvesenet laget vannområdevise oversikter over hvilke 

veiprosjekter som er planlagt. Statens vegvesen presiserte at de nødvendige 
miljøhensyn må synliggjøres og defineres tidlig i planarbeidet. Det er derfor for sent å 

komme med innspill når utbyggingen er startet. Generelt stilles det i dagens 
utbyggingskontrakter krav til miljøhensyn og oppfølging ved miljøtilsyn.  

Statens vegvesen kan også vurdere tiltak i forbindelse med veikulverter. Det bør i 
vannområdet kartlegges hvorvidt veikulverter kan være vandringshindre for fisk. 

 

Vedtak: Styringsgruppa stiller seg bak og godkjenner vannområde Øyerens innspill til 
foreløpig tiltaksanalyse. Innspillet sendes vannregionmyndigheten for Glomma innen 

fristen 29.november 2013.  

Det forfattes et brev til prosessmyndigheten for vannområde Øyeren der det informeres 

om at Styringsgruppa ikke er fornøyd med oppfølgingen og tiltaksanalyseprosessen.  

Innlegget om tiltak fra Statens vegvesen tas til orientering. 

 

4. Prinsipielle avgjørelser   

 

4.1. Høringsuttalelser 

Prosjektleder ønsket avklaring om hvorvidt vannområde Øyeren skal avgi 

høringsuttalelse i saker hvor vannforurensing kan være relevant tema. Det ble påpekt at 
vannområde Øyeren er «eid» av mange kommuner og at en eventuell høringsuttalelse 

vil måtte være godkjent av alle eierkommunene.  
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Vedtak: Styringsgruppa besluttet at vannområde Øyerens ikke skal avgi 
høringsuttalelser i vannrelevante saker.     

 

4.2. Kommuners håndtering av saker med relevans for prosjektets målsetning 

Prosjektleder poengterte viktigheten av at deltakerkommunene, i saker som kan ha 

vannmiljørelevans, i tilstrekkelig grad kjenner til og følger opp kravene gitt i 
Vannforskriften.   

 

Vedtak: Kommunes administrasjon har ansvar for å følge opp Vannforskriften i sine 

saksfremlegg og vurderinger. Dersom kommunene har spørsmål i forhold til oppfølging 

av Vannforskriften, kan disse rettes til prosjektleder. 

 

4.3. Involvering  

Prosjektleder ønsket å diskutere i hvordan involveringen av vannområdeutvalget bør 

legges opp i det videre vannområdearbeidet. Det vil i 2014 legges opp til kommunevise 

møter og befaringer, der kommunenes administrasjon inviteres. I tillegg tas det sikte på 
å arrangere temavise seminarer og folkemøter. Behov for å involvere andre aktører ble 

også diskutert. 

 

Vedtak: Styringsgruppa ønsker å fortsette involveringen på samme nivå som tidligere. 
Det kan være interessant å delta på relevante befaringer og møter. Invitasjoner sendes 

også til aktuelle representanter i Styringsgruppa. Relevante aktører kan inviteres etter 

behov.   

 

4.4. Kommuner med begrenset påvirkning i vannområde Øyeren  

I løpet av 2013 har det fremkommet en oversikt over tiltaksbehovet i de ulike 

deltakerkommunene. Dagens kunnskapsgrunnlag viser at det i seks av vannområdets 13 

deltakerkommuner er et relativt beskjedent tiltaksbehov. Dette gjelder kommunene 
Aurskog-Høland, Eidsberg, Spydeberg, Sør-Odal, Nord-Odal og Eidsvoll. Disse 

kommunene utgjør en relativt liten arealandel av vannområdet. Sett i forhold til 
vannområdets totale forurensningsbidrag utgjør bidragene fra de nevnte seks kommuner 

en marginal andel. Hoveddelen av disse arealene omfatter skog, der hovedsakelig sur 

nedbør påvirker vassdragene. Dette følges opp i form av kalkingstiltak i regi av 
Fylkesmannen. I tillegg bidrar andre kilder som landbruk og spredt avløp, i beskjedent 

omfang.  

 

Prosjektleder ønsket at Vannområdeutvalget skulle vurdere hvilken rolle disse 
kommunene burde ha i det videre vannområdearbeidet. Det ble forevist en kommunevis 

oversikt over påvirkninger og forurensningskilder. Det ble diskusjon rundt om hvordan 

man skulle avgjøre saken, og det var enighet om at alle deltagende kommuner burde få 
uttale seg. Det var enighet om at det i etterkant av møtet skulle foretas en e-post 

avstemming blant deltakerkommunenes styringsgrupperepresentanter. Det ble sendt ut 
et saksfremlegg og forslag til vedtak (se vedlegg 1). Siste tilbakemelding ble meldt inn 

18.12.2013. Av tolv stemmer stemte syv for at kommunene med liten påvirkning i 

vannområde Øyeren burde få fritak for å støtte vannområdet økonomisk. To av disse syv 
stemmene ytret samtidig behov for å avklare saken med Akershus fylkeskommune. Fem 

(+2) av tolv stemte for at saken burde avklares med Akershus Fylkeskommune.   

 

Vedtak: Kommunene med begrenset påvirkning i vannområde Øyeren (Aurskog-Høland, 
Eidsberg, Spydeberg, Sør-Odal, Nord-Odal og Eidsvoll) får fritak for å bidra økonomisk 

inn i prosjektet i 2014. Det presiseres at kommunene allikevel har ansvar for å bidra 

med nødvendig bakgrunnsinformasjon til planarbeidet, samt følge opp tiltak i de 
arealene som drenerer inn i vannområde Øyeren. Det skal forfattes et brev til Akershus 

fylkeskommune der sak 4.4. belyses. Akershus Fylkeskommune bes om å avklare hvilke 
kriterier som skal ligge til grunn for at kommuner skal bidra økonomisk inn i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommune
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vannområder. Fylkeskommunens avklaring i saken legges til grunn for videre praksis i 

vannområde Øyeren (fra og med 2015).  

 

5. Overvåkningsprogram   

 

Det ble orientert om status for overvåkningsprogram for vannområde Øyeren. Et 
foreløpig overvåkningsprogram ble presentert for styringsgruppa på møte 10.01.2013. 

Forslag til overvåkningsprogram ble revidert våren 2013 og er fremlagt for 
vannområdets prosjektgruppe og faggrupper. Videre er overvåkningsprogrammet fylt inn 

i en tabellmal utarbeidet av Miljødirektoratet. Vannområde Øyeren leverte sitt innspill til 

overvåkningsprogram til Fylkesmannen i Oslo og Akershus innen fristen 1.november. 
Fylkesmannen vil kvalitetssikre og sammenstille de ulike vannområdenes 

overvåkningsprogram og oversende disse til Vannregionmyndigheten for Glomma innen 
utgangen av 2013.  

I møtet ble det diskusjon rundt når overvåkningsprogrammet skal være operativt. 
Jamfør avklaring fra Vannregionmyndigheten for Glomma skal programmet være 

operativt senest 1.mai 2015. Prosjektleder påpekte at det var behov for å avklare 

hvordan og når det nye overvåkningsprogrammet skal implementeres. En samkjøring av 
overvåkningen mellom kommunene vil ta tid og det må avklares når dette arbeidet bør 

påbegynnes. Oppstarten av overvåkningsprogrammet må også ses i sammenheng med den 

overvåkningen kommunene bedriver i 2014.  

 

Vedtak: Informasjon om status for overvåkningsprogram for vannområde Øyeren tas til 

etterretning. Vannområdeutvalget ønsker å utsette oppstart av overvåkningsprogrammet til 

2015. Prosjektleder avklarer i samråd med Fylkesmannen og hver kommune hvordan og når 
det nye overvåkningsprogrammet skal implementeres.  

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PL 
 
 

 

6. Økonomi   

 

Foreløpig regnskap per 18.11.2013 og forslag til budsjett for 2014 ble gjennomgått i 

møtet (se vedlegg 2). Inntektspostene i regnskapet er som forventet. Tildeling av 
søknadsmidler for 2013 er foreløpig uavklart. Akershus fylkeskommune og Fylkesmannen 

i Oslo og Akershus avklarer dette i desember 2013.  

Foreløpig regnskap viser at de fleste utgiftsposter har påfalt som forventet. Det er 

imidlertid benyttet mindre midler til konsulentbistand enn budsjettert. Dette skyldes høy 

egeninnsats fra vannområdet, og at Vannregionmyndigheten og Akershus 
fylkeskommune har stått for finansiering av bestemte konsulenttjenester som var 

planlagt finansiert over vannområdets budsjett. Prosjektleder gjennomgikk 
budsjettforslaget for 2014 og forslag til innsatsprioritering. Grunnet ufullstendig oppmøte 

ble foreløpig regnskap og forslaget til budsjett for 2014 sendt til styringsgruppas 
medlemmer for godkjenning per e-post (se saksfremlegg - vedlegg 2). 

 

Vedtak: Foreløpig regnskap for 2013 tas til orientering. Forslag til budsjett for 2014 
godkjennes slik det foreligger.  Tolv av tolv representanter (én ikke svart) gav sin 

tilslutning til vannområdets budsjettforslag for 2014. Det var ingen bemerkninger rundt 
foreløpig regnskap eller forslag til budsjett.   

 

Inntekter og eventuelle utgiftsposter justeres i henhold til vedtak i sak 4.4. fra møte 
20.11.2013 er fattet. Prosjektleder kan i samråd med styringsgruppeleder foreta mindre 

justeringer ved behov. Vannområdets prosjektgruppe, i samarbeid med prosjektleder gis 
mandat til å prioritere bruk av midlene til miljøfaglige undersøkelser, problemkartlegging og 

case-prosjekter.    
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7. Orienteringssaker   

 

Det ble i møtet orientert om følgende saker: 

 

7.1. Økonomisk støtte til Vannregion Glomma 

Det er bevilget økonomisk støtte på 800.000 kr fra (daværende) Direktoratet for  

 

naturforvaltning til Vannregion Glomma. Dette er en økning på 240.000 kr i forhold til 
2012. Vannregionmyndigheten for Glomma har besluttet å fordele midlene flatt til hvert 

vannområde (57 143 kr per vannområde).    

 

7.2. Overvåkning i landbruket  

Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet er i dialog om hvordan 
overvåkning i landbruket skal gjennomføres. Det er lagt frem forslag om å øke rammene 

for overvåkning, men resultatet vil avhenge av prioriteringen i statsbudsjettet. 

 

7.3. Industribedrifter pålagt overvåkning 

Klima- og forurensningsdirektoratet (nåværende Miljødirektoratet) har pålagt 30 norske 
industribedrifter å gjennomføre overvåkning. Det vil vurderes nærmere om ytterligere 

bedrifter skal få pålegg. 

 

7.4. Kommunevise møter. 

Prosjektleder vil i løpet av januar gjennomføre møtet med kommunene i vannområdet. 

For kommunene omfattet i sak 4.4. vurderes det om telefonkorrespondanse er 

tilstrekkelig. På møtene er det tenkt å gjennomgå kommunenes behov for avbøtende 
tiltak, samt kommunevis kvalitetssikring av kunnskapsgrunnlaget.  

 

Vedtak: Til orientering 

 

 
     

 

8. Neste møte   

 

Neste møte i styringsgruppa bør avholdes før sommeren 2014. Det gjenstår en del 

detaljplanlegging før møtedato kan foreslås. Møtedato annonseres derfor senere. 

  

 

 

9. Eventuelt   

 

9.1. Informasjonsbrosjyrer  

Prosjektleder ønsket innspill på om det i regi av vannområde Øyeren bør utarbeides 

informasjonsbrosjyrer om vannområde Øyeren eller bruk av minirenseanlegg (i likhet 
med vannområde Morsa). Styringsgruppa poengterte at brosjyrer i dagens samfunn 

virker å bli mindre brukt. Elektroniske formater er mer aktuelt.  

 

Vedtak: Utarbeidelse av brosjyrer avventes. Enkle flygeblader kan være et godt 

alternativ inntil videre.  

 

 

 

 



                                    Vedlegg 1 

 

Saksopplysning i forbindelse med sak 4 i styringsgruppemøte 20.11.2013. 

Det var ikke full oppslutning på sist møte i Styringsgruppa for vannområde Øyeren. Det 

sendes derfor ut bakgrunnsinformasjon for sak 4– prinsipielle avgjørelser. Det er behov for 

en flertallsavgjørelse for å fatte vedtak i saken. Saken vil bli referatført som sak 4.4. 

Kommuner med begrenset påvirkning i vannområde Øyeren. 

 

Bakgrunn 

Seks av de 13 kommunene i vannområde Øyeren utgjør arealmessig små andeler av 

vannområdet (skravert grått i tabellen under).  I forbindelse med tiltaksanalysen for 

vannområde Øyeren har tiltaksbehovet i de ulike kommunene blitt vurdert. Foreløpig oversikt 

viser at det i enkelte kommuner vil være begrenset behov for avbøtende tiltak. I to av de 

seks kommunene med begrenset tiltaksbehov er det hovedsakelig utfordringer med sur 

nedbør. Dette håndteres av Fylkesmannen, og tiltaksbehovet er således ivaretatt.  De øvrige 

fire kommunene har hovedsakelig påvirkning på vannmiljø fra jordbruksarealer eller spredt 

avløp. I disse områdene vil det være behov avbøtende, om enn i lite omfang. Det er behov 

for å vurdere hvorvidt de kjente påvirkningene er vesentlige nok til at kommunene bør bidra 

økonomisk inn i vannområde Øyeren i fremtiden. En oppsummering av utfordringene i de 

seks kommunene er gitt under. For separat informasjonsoversikt for de seks kommunene 

henvises det til vedlagt pdf-dokument.  

 

 

Areal km2 Kommunens areal % av kommunen % areal av VO 

Askim 0,04 69,14 0,1 0,0 

Aurskog-Høland 32,4 962 3,4 2,5 

Eidsberg 2,87 236 1,2 0,2 

Eidsvoll 20 457 4,4 1,6 

Enebakk 139 233 59,7 10,8 

Fet 135,5 176 77,0 10,5 

Nes  459 637 72,1 35,7 

Nord-Odal 33 508 6,5 2,6 

Rælingen 38,7 72 53,8 3,0 

Spydeberg 4,8 142 3,4 0,4 

Sør-Odal 29,2 517 5,6 2,3 

Sørum 172 207 83,1 13,4 

Trøgstad 93 205 45,4 7,2 

Ullensaker 127 252 50,4 9,9 

Totalt 1286,5 

  

100 

 

Fire av de seks kommunene har jordbruksarealer innen vannområdet, dog i begrenset 

omfang arealmessig (0 -3000 daa). Lokalt kan disse påvirke vannkvaliteten, ved avrenning 

av jordpartikler og næringsstoffer. Innen de samme arealene er det i liten grad bygget ut 

kommunalt avløpsnett. Avløp blir derfor håndtert lokalt med private avløpsanlegg. En andel  



                                    Vedlegg 1 

 

av disse anleggene tilfredsstiller ikke dagens utslippskrav (ift næringsstoffer og organisk 

stoff), og vil måtte oppgraderes.  Totalt sett er dette tiltaksbehovet relativt lite, da det er få 

fastboende personer i disse områdene. I tre av de seks  

 

kommunenes arealer er det registrert et fåtall husdyrprodusenter. Disse antas å ha mindre 

påvirkning på vannmiljøet. Fjørfegjødsel kan potensielt være en vesentlig kilde for 

næringsstoffavrenning til vassdrag. For én av kommunene er det registrert en større 

industribedrift (Fylkesmannens ansvar) og ett fremtidig veiutbyggingsprosjekt (E-16).  

 

Kommunene er gjennom Plan- og bygningsloven forpliktet til å bidra til vannområdearbeidet i 

form av plansamarbeid. I praksis betyr dette at kommunene skal bidra til utarbeidelse av 

vannområdets lokale tiltaksanalyse og bakenforliggende kunnskapsgrunnlag, inklusive forslag 

til aktuelle lokale tiltak. Kommunene vil videre være engasjert i oppfølging av aktuelle tiltak 

for de arealene som drenerer til Vannområde Øyeren. Regional tiltaksstrategi sammenstilles i 

tiltaksprogram og forvaltningsplan for Vannregion Glomma.  

 

Forslag til vedtak 

Forslag 1: Kommunene med små arealer og liten vannmiljøpåvirkning i vannområde Øyeren 

(kommunenes navn listes opp, eventuelt utvalgte kommuner) kan etter ønske velge å støtte 

vannområde Øyeren økonomisk. Kommunene skal allikevel bidra til utarbeidelsen av 

tiltaksanalyse og tiltaksprogram, og har således ansvar for å følge opp eventuelle tiltak for 

de arealer som drenerer inn i vannområdet.  

Forslag 2: Prosjektleder for vannområdet får mandat fra Styringsgruppa til å utforme et 

skriv til Akershus Fylkeskommune, delegert prosessmyndighet for Østfold Fylkeskommune. I 

brevet etterspørres det hvilke kriterier som skal ligge til grunn for at kommuner skal måtte 

bidra økonomisk inn i vannområder. Føringene fra Akershus fylkeskommune legges til grunn 

for hvilke kommuner som skal bidra økonomisk i vannområde Øyeren.   

 



 Areal: 32,4 km2 

 Dyrket mark: 3000 da 

 Hytter:0 

 Fastboende: 200  

 

 3 vannforekomster  

 2 i risiko grunnet forsuring 

 

 Husdyr: 
 Ca 15 (+) sauer 

 Ca 10 Hester 

 

 Ikke kommunalt VA 

 97 spredte avløpsanlegg 

 Ca 20 pålegg gjenstår 

Aurskog-Høland 



 Areal: 2,9 km2 
 Dyrket mark: 705 da 
 Hytter: 0 
 Fastboende: 133  

 
 1 vannforekomst i risiko 

grunnet overgjødsling 
 
 

 To husdyrprodusenter 
 5 kyr og 10.000 fjørfe 

 
 Begrenset kommunalt VA 

nett 
 21 spredte avløpsanlegg 

 16 pålegg skal utstedes innen 
2023 

Eidsberg 



 Areal: 20 km2 

 Dyrket mark: 0 da 

 Hytter: 10 

 Fastboende: 0  

 

 3 vannforekomster i 
risiko grunnet forsuring  

 

 Ikke kommunalt VA 

 Få spredte avløpsanlegg 
(kun hytter) 

Eidsvoll 



 Areal: 33 km2 

 Dyrket mark: 0 da 

 Hytter: 51 

 Fastboende: 0 

 

 2 vannforekomster i risiko 
grunnet forsuring 

 

 Ikke kommunalt VA 

 Få spredte avløpsanlegg 
(kun hytter) 

Nord-Odal kommune 



 Areal; 4,8 km2 
 Dyrket mark: 541 da 
 Hytter: 21 
 Fastboende: 22 

 
 2 vannforekomster i risiko 

grunnet overgjødsling 
 

 Ingen husdyrprodusenter 
 

 Ikke kommunalt VA 
 38 spredte avløpsanlegg   

 14 pålegg gjenstår 

 

Spydeberg 



 Areal: 29,2 km2 
 Dyrket mark: 2974 da 
 Hytter: 7 
 Fastboende: 180 

 
 5 vannforekomster  
 3 i risiko  

 2 grunnet overgjødsling  
 1 grunnet forsuring 

 
 En produsent av hjort (170 stk) 

 
 Planlagt ny E-16 

 
 1 industribedrift 

 
 Ikke kommunalt VA 
 104 spredte avløpsanlegg 

 Ca 86 pålegg gjenstår 

Sør-Odal 



                                    Vedlegg 2 

 

Saksopplysning i forbindelse med sak 6 i styringsgruppemøte 

20.11.2013. 

Det var ikke full oppslutning på sist møte i Styringsgruppa for vannområde Øyeren. Det 

sendes derfor ut bakgrunnsinformasjon for sak 6 – Økonomi. Det er behov for en 

flertallsavgjørelse for å fatte vedtak i denne saken.  

 

Bakgrunn 

Under sist møte i styringsgruppa ble foreløpig regnskap per 18.11.2013 og forslag til budsjett 

for 2014 fremlagt (se vedlagt pdf-dokument). Foreløpig regnskapsoversikt viser at de fleste 

inntektsposter blir som forventet. Omfang av søknadsmidler fra Akershus Fylkeskommune 

(A-FK) og Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FM-OA) er foreløpig uavklart. Det er forespeilet 

at A-FK og FM-OA vil sende ut sine tilsagnsbrev i desember 2013.  

De fleste utgiftsposter har påfalt som planlagt. Det er imidlertid benyttet mindre ressurser til 

konsulentbistand enn planlagt. Dette skyldes merinnsats fra vannområdets side, som har 

resultert i vesentlige økonomiske besparelser. I tillegg var det budsjettert midler til 

konsulentbistand i forbindelse med beregninger av forurensningsutslipp 

(tilførselsberegninger). Disse utgiftene har Østfold Fylkeskommune og Akershus 

Fylkeskommune dekket. Tilskuddsmidlene etter søknad til Akershus Fylkeskommune kan 

derfor bli noe lavere i 2013. Grunnet meget høyt arbeidspress i 2013 har det blitt avholdt 

færre møter enn planlagt (både interne og eksterne). Disse utgiftspostene er derfor lavere 

enn budsjettert. Det var i 2013 også planlagt å avholde et kurs i forbindelse med 

grunnundersøkelser, for saksbehandlere for spredte avløpsanlegg. Dette har måttet utsettes, 

og planlegges avholdt i 2014.  Det er estimert at det i 2013 vil påfalle ytterligere utgifter på 

ca 200.000 kroner. Balanse i regnskapet ved årsskifte 2013/2014 er estimert til å bli ca 

585.000 kr. Prosjektets økonomi i 2013 er derfor å anse som god. Det bør avklares hvorvidt 

de seks kommunene med begrenset påvirkning skal bidra økonomisk inn i vannområdet 

(jamfør vedlagt sak 4.4 i styringsgruppemøte 20.11.2013). Dersom de seks kommunene ikke 

skal bidra økonomisk vil dette føre til en inntektsreduksjon på totalt 140.000 kr (etter 

indeksregulering).  

 

Det er imidlertid vesentlig behov for økonomiske midler til viktige milepæler i 2014. Grunnet 

forsinkelser i forbindelse med tiltaksanalysearbeidet, vil det være behov for konsulentbistand 

til ferdigstillelsen av vannområdets tiltaksanalyse i 2014. Dette omfatter blant annet 

beregning av kostnader og effekter av tiltak, grafisk utforming av vassdragsvise faktaark som 

oppsummerer tiltaksanalysen og andre delprosjekter. I styringsgruppemøtet foreslo 

prosjektleder viktige delprosjekter som vannområdet kan gjennomføre i 2014. Det ble blant 

annet foreslått tematiske problemkartleggings- eller «case-prosjekter» som kan ha 

overføringsverdi til andre vannområder. Etter behov kan slike prosjekter gjennomføres i  
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samarbeid mellom flere vannområder. Det er blant annet presserende behov for å øke 

kunnskapsgrunnlaget for hvordan leire påvirker vannkvaliteten, og om dagens metoder for å 

anslå miljøtilstand er tilfredsstillende gode. Dette har direkte relevans for fremtidig 

tiltaksprioritering og behov for overvåkning. Liste over foreslåtte prosjekter kan fås ved 

henvendelse til prosjektleder. Det ble i møtet foreslått at vannområdets prosjektgruppe kan 

prioritere bruken av midlene til case-prosjektene eller problemkartlegging. Det er i budsjett 

for 2014 foreslått å øke innsatsen til medvirkning i form av åpne møter.  Det opplyses om at 

medvirkningsutgiftene som var synliggjort i budsjett for 2013 av hensyn til 

regnskapsføringen for 2014 er differensiert på postene bevertning, leie av møtelokaler, 

opplæring/kurs, og annonser. 

 

Forslag til vedtak 

Foreløpig regnskap for 2013 tas til orientering. Forslag til budsjett for 2014 godkjennes, 

forutsatt at det ikke kommer vesentlige innvendinger fra styringsgruppas medlemmer. 

Inntekter og eventuelle utgiftsposter justeres når vedtak i sak 4.4. fra møte 20.11.2013 er 

fattet. Prosjektleder kan i samråd med styringsgruppeleder foreta mindre justeringer ved 

behov. Vannområdets prosjektgruppe, i samarbeid med prosjektleder gis mandat til å 

prioritere bruk av midlene til miljøfaglige undersøkelser, problemkartlegging og case-

prosjekter.    

 

 



Vannområde Øyeren Budsjett 2013
Foreløpig 

regnskap 2013
Budsjettforslag 2014

Inntekter Per 18.11.2013

Antatte andre tilskudd 280 000

Tilskudd fra Fylkesmannen OA 60 000

Tilskudd DN (gjennom VRM) 57 143

Tilskudd fra Akershus FK 75 000

Aurskog-Høland kommune 26 807 26 807 27 691

Eidsberg kommune

Eidsvoll kommune 20 804 20 804 21 490

Enebakk kommune 99 412 99 412 102 692

Fet kommune 120 462 120 462 124 437

Nes kommune 304 497 304 497 314 545

Nord-Odal kommune 21 228 21 228 21 928

Rælingen kommune 37 601 37 601 38 841

Spydeberg kommune 21 917 21 917 22 640

Sør-Odal kommune 26 056 26 056 26 916

Sørum kommune 191 368 191 368 197 684

Trøgstad kommune 106 626 106 626 110 144

Ullensaker kommune 190 866 190 866 197 165
Totale inntekter 1 507 642 1 299 785 1 206 175

Bruk av / tilført driftsfond 482 728 482 728 585 000

Refundert mva 300 000 84 899 240 000

Sum inntekter og bruk av driftsfond 2 290 370 1 867 412 2 031 175

Utgifter

Administrasjonskostnader

Lønn inkl. sosiale utgifter 670 000 543 073 790 000

Reiseutgifter 33 000 32 767 30 000

Leie av kontor (prosjektleder) 15 000 15 090 16 000

Leie av møtelokaler 8 000 0 30 000

Telefon og bredbånd, bruk 5 000 3 143 5 000

Utstyr, PC, etc. 3 000 2 491 3 000

Medlemskap, kontorforbruksmateriell 6 000 500 6 000

Drift av nettsider (konsulenttjeneste) 8 000 4 725 8000

Bevertning / møteutgifter 30 000 11 051 40 000

Medvirkningsmøter (bevertning, innleide + annonsering) 80 000 0

Annonser 12 000 0 40 000

Opplæring, kurs, seminarutgifter (inkl folkemøteutgifter) 15 000 8 040 50 000

Totale administrasjonskostnader 885 000 620 880 1 018 000

Konsulenttjenester

Tiltaksanalyse (tilførselsberegninger + kostnadseffektivitet...) 300 000 0

WebGis Avløp for VO Øyeren (tilpasning og import av data) 80 000 71 000

Tiltaksanalyse digitalisering av nedbørsfelt 30 000 0

Annen konsulsulentbistand (tiltaksanalyse, med mer) 125 000 29 273 100 000

Tiltaksanalyse designfirma lage faktark - lettlest tiltaksanalyse 125 000 0 125 000

Miljøfaglige undersøkelser 300 000 256 864 120 000

Problemkartlegging / "caseprosjekter" 200 000

Midler til relevante FOU prosjekter (samarbeid VO'er) 200 000

Konsulentbistand til utarbeidelse av overvåkningsprogram 8 000 0

Kurs grunnundersøkelser (VO samarbeid) 30 000 0 30 000

Miljøgiftundersøkelser i fisk* øremerket 60 000 0

Miljøgiftundersøkelser i fisk egne midler 40 000 13 800

Totalt konsulenttjenester 1 098 000 370 937 775 000

Betalt mva 300 000 84 899 240 000

Totale utgifter inkl mva 2 283 000 1 076 716 2 033 000

Estimert balanse 31.12.2013 ca 585 000


