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1. Velkommen

Ansvarlig

Frist

Det var ingen merknader til referat fra møte 13.05.2014, dagsorden ble godkjent.
2. Tiltaksanalyse – høring og medvirkning
Utkast til tiltaksanalyse for vannområde Øyeren ble ferdig 27.mai 2014. På møte i
vannområdets prosjektgruppemøte 13.05.2014 ble det ytret ønske om at usikkerheten
ved tilførselsberegningene for fosfor skulle synliggjøres ytterligere. Prosjektleder
forespurte konsulentfirmaer og andre involverte fagpersoner som har gjennomført
beregningene om dokumentasjon av usikkerhetene. Det er generelt vanskelig å si noe
om disse usikkerhetene i prosent, men anslag er angitt i prosent eller i en skala fra liten
til stor. Usikkerhetsvurderingene er innlemmet i vannområdets tiltaksanalyse.
Vannområdets tiltaksanalyse godkjennes av prosjektgruppa. Vannregionmyndigheten for
Glomma vil i samarbeid med vannområdene arbeide videre for å komme frem til en
bedre metodikk for å beregne tiltakskostnader. Beregninger av tiltakskostnader kan
revideres i vannområde Øyerens tiltaksanalyse når forslag til bedre metodikk
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fremkommer.
Utkast til forvaltningsplan og tiltaksprogram for vannregion Glomma er på høring i
perioden 1.juli til 31. desember 2014. Dokumentene er tilgjengelig på
www.vannportalen.no/glomma. I forbindelse med høringen samarbeider prosjektlederne
for vannområdene Haldenvassdraget, Glomma Sør, Morsa og Øyeren om å skrive ett
felles forslag til høringsnotat. Høringsnotatet skal være ferdig 19.09.2014, og sendes til
prosjektgruppas representanter. Utkast til høringsnotat ble gjennomgått i møtet.
Prosjektleder har tilbudt å holde orienteringer for medlemskommunenes kommunestyrer.
Tema for orienteringen kan være bakgrunn, mål og status for arbeidet i vannområdet,
resultater fra tiltaksanalysen og høring av forvaltningsplan og tiltaksprogram. Dato for
orientering er avklart for kommunene Fet, Trøgstad, Sørum og Ullensaker. Andre
kommuner som ønsker orientering men ikke har avklart dette tar kontakt med
prosjektleder.

Alle

Snarest

Prosjektleder orienterte kort om utkastene innhold til forvaltningsplan og tiltaksprogram.
Vannområdets representanter bør gjøre seg kjent med disse dokumentene.
Det ble diskusjon rundt hvordan man kan sørge for medvirkning i forbindelse med
høringen av forvaltningsplanen. Muligheter for ett åpent møte ble diskutert. Det ble
besluttet at Prosjektleder sender ut en forespørsel til aktuelle kontakter, samt de som ble
invitert til møte i 2012 om det kan være aktuelt med ett møte. Ett eventuelt møte bør
avholdes tidlig i november. Prosjektleder har avholdt møte med fylkeskontaktene for
Norges Jeger og fiskerforening (Akershus, Østfold og Hedmark) om hvordan man bør
involvere de lokale jeger- og fiskerforeningene. Fylkeskontaktene utarbeider en liste over
kontaktpersoner som kan være aktuelle å invitere på ett møte.

PL

Prosjektleder fremmet forslag om å avholde ett internt tiltaksanalyseseminar for
vannområde Øyeren. Forslag til program ble gjennomgått. Det var ønske om å
gjennomføre ett slikt seminar. Det ble fastslått at ett høringsseminar i forbindelse med
forvaltningsplanen var viktigere og bør prioriteres avholdt først. Det ble derfor besluttet at
ett tiltaksanalyseseminar først bør gjennomføres i 2015, forslagsvis februar. Det ble ikke
konkludert med noe fremdrift for ett høringsseminar. Saken tas opp på nytt i
prosjektgruppa.
I forbindelse med tiltaksgjennomføring har enkelte pilotvannområder i Norge utarbeidet
en handlingsplan. Disse planene har hatt konkrete resultatmål og tidsfrister.
Prosjektleder fremmet forslag om også vannområde Øyeren burde utarbeide en slik
plan. Det var ønske om å finne ut mer om disse planene. Prosjektleder utreder dette
nærmere og saken tas opp til ny vurdering i prosjektgruppa.
Tiltakene som er foreslått i vannområde Øyerens tiltaksanalyse skal legges inn i VannNett databasen. Prosjektleder sørger for at dette blir gjort. Akershus FK antydet mulig
økonomisk støtte til dette fra Vannregionmyndigheten for Glomma.
Det ble orientert om status for vassdragsvise faktaarkene som skal lages. Forslag til
inndeling ble sendt ut til kommunene i august. Det kom ingen innspill til endringer.
Forslag til mal for faktaarkene ble forvist. Tilbud fra designfirmaer er etterspurt, om
forventes levert innen uke 39. Vannområdets medlemskommuner er også blitt forespurt
om å bidra med tekst til faktaarkene. Eventuelle ytterligere tekstbidrag sendes
prosjektleder snarest.
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PL

ALLE

Snarest

ALLE

26.09.

3. Forslag til budsjett 2015
Forslag til budsjett for 2015, og revidert budsjett for 2014 ble gjennomgått og godkjent.
Budsjettforslagene vil fremlegges for godkjenning av styringsgruppa på møtet
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10.oktober. Eventuelle innspill til budsjettet sendes prosjektleder innen 26.09.14
4. Arbeidsplan 2015
Forslag til arbeidsplan for 2015 ble gjennomgått. I tillegg til fastsatte arbeidsoppgaver er
det foreslått at fokus i 2015 vies til delprosjekter. Enkelte igangsatte prosjekter vil
videreføres til 2015. Dette vil omfatte case prosjekt avløp, elektronisk
rapporteringssystem spredt avløp (se punkt 7.6), Glommen og Laagen United (se neste
avsnitt), miljørådgivning og informasjonsformidling i landbruket, og eventuelle andre nye
prosjekter. Det foreslås også å avholde temaseminarer for faggruppene.
Vannområde Øyeren er blitt forespurt om å bli med i FOU prosjektet Glommen og
Laagen United. Prosjektet vil utføres av NIVA og NIBR. Målsetningen for prosjektet er
blant annet å utrede hvordan arbeidet etter vannforskriften kan organiseres bedre, samt
hvordan man kan redusere målkonfliktproblematikk. Prosjektet har fått tildelt 4,2 millioner
kroner og skal etter planen startes opp høsten 2014. Utgangspunktet for prosjektet vil
være vannområder i vannregion Glomma (Mjøsa, Glomma-Sør og Øyeren). Leder av
styringsgruppa for Øyeren har avgitt en foreløpig tilslutning for at Vannområde Øyeren
skal bidra inn i arbeidet. Saken tas opp på styringsgruppemøtet 10.oktober.
Prosjektbeskrivelse kan fås av prosjektleder.
Forslag til arbeidsplan for 2015 vil legges frem for godkjenning av styringsgruppa på
møte 10.oktober.
5. Rapport kvikksølv i fisk
Prosjektrapporten er ikke klar enda, men sendes ut til økologigruppa og prosjektgruppa
for godkjenning når den er klar. Det lages en pressemelding i med utgangspunkt i
rapporten.
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6. Overvåkningsprogram
Forslag til overvåkningsprogram har vært tema på flere møter i vannområdets grupper.
På økologigruppe møtet 13.05.2014 ble finansiering av overvåkningen diskutert. Det ble
i etterkant av møtet laget to ulike forslag til finansieringsmodeller for overvåkningen, og
det ble gjennomført en e-postavstemning. 6 av 7 berørte kommuner avga stemmer.
Flertallet (4 av 6) stemte for at overvåkningen burde finansieres basert på samme
fordelingsnøkkel som benyttes for vannområdets medlemskontingent. Dette ble
diskusjonstema på møtet i prosjektgruppa 16.09.2014. Det ble påpekt at det for noen
kommuner kan være behov for å justere overvåkningsforslaget for å sikre best mulig
informasjonsverdi og mulighet for å sammenligne de to finansieringsmodellene.
Prosjektleder tar kontakt med hver kommune for å avklare om forslaget til overvåkning
må justeres før finansieringsmodellene kan sammenlignes.
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7. Orienteringssaker (6)
Det var ikke tid i møtet til å orientere om følgende saker:
1. Økonomisk bidrag fra kommuner med liten påvirkning i VO Øyeren
Vannområde Øyeren sendte 16.01.2014 brev til Akershus fylkeskommune med
anmodning om å komme med en avklaring om denne saken. Akershus har tatt opp
saken med den fylkeskommunale arbeidsgruppa for vannforskriftsarbeidet, og vil
komme med ett skriftlig svar på henvendelsen.
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2. Årsmelding for vannområde Øyeren 2013
Årsmelding for vannområde Øyeren ble sendt ut til prosjektgruppa for godkjenning
per e-post 21.08.2014. Årsmeldingen legges frem for godkjenning av styringsgruppa
på møtet 10.oktober.
3. Caseprosjekter fremdrift
Caseprosjekt avløp (feilsøking i avløpsnett) er ikke startet opp. Det behov for
avklaringer vedrørende valg av case før prosjektet kan igangsettes.
Caseprosjekt landbruk (ny kjøring av Agricat modellen). Det avholdes ett møte med
Bioforsk om dette 23.september.
4. Høring produksjonstilskuddsforskriften og nytt jordbruksoppgjør
Forskrift om produksjonstilskudd er på høring frem til 20.oktober. Samtidig er det nye
jordbruksoppgjøret avklart. Forslag til endringer i produksjonstilskuddforskriften og
det nye jordbruksoppgjøret vil føre til endring av virkemidlene for miljøtiltak i
landbruket.
5. Søknad om økonomisk tilskudd til vannområde Øyeren
Vannområde Øyeren har sendt søknad om økonomisk tilskudd til Fylkesmannen i
Oslo og Akershus, Fylkesmannen i Østfold, Vannregionmyndigheten for Glomma
(Østfold Fylkeskommune) og Akershus fylkeskommune. Søknadene kan fås ved
henvendelse til prosjektleder.
6. Vannområdesamarbeid om nytt elektronisk rapporteringssystem for
minirenseanleggleverandører
Vannområdene Haldenvassdraget, Morsa, Glomma Sør og Øyeren samarbeider om
ett prosjekt med formål om å utvikle et elektronisk rapporteringssystem for tilsyn og
drift av minirenseanlegg. Det er avholdt ett møte med aktuelle kommuner om saken.
Det vil bli avholdt ett møte med minirenseanleggleverandørene i november.
8. Neste møte
Prosjektleder kaller inn til neste møte ved behov.
9. Eventuelt
----
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Forslag til budsjett for vannområde Øyeren 2015
Vedtatt av styringsgruppa:
Revidert budsjett godkjent:

Vannområde Øyeren
Inntekter

Budsjett

Merknad

Tilskudd fra Fylkesmannen OA- Landbruksavdelingen
Tilskudd fra Fylkesmannen OA- Miljøvernavdelingen

175 000 Øremerket overvåkning

Tilskudd Miljødirektoratet (via Vannregionmyndigheten Ø-FK)

60 000 Driftstilskudd

Tilskudd fra Akershus FK

75 000 Driftstilskudd

Aurskog-Høland kommune
Eidsberg kommune
Eidsvoll kommune
Enebakk kommune
Fet kommune
Nes kommune
Nord-Odal kommune
Rælingen kommune
Spydeberg kommune
Sør-Odal kommune
Sørum kommune
Trøgstad kommune
Ullensaker kommune
Totale inntekter

0
0
0
103 000
124 000
314 000
0
39 000
0
0
198 000
110 000
197 000
1 395 000

Bruk av driftsfond (overført fra 2014)
Refundert mva
Sum inntekter og bruk av driftsfond

300 000 Estimert
205 000
1 900 000

Utgifter
Administrasjonskostnader
Lønn inkl. sosiale utgifter
Reiseutgifter (bil, offentlig, fly)
Leie av kontor (prosjektleder)
Leie av møtelokaler
Telefon og bredbånd, bruk
Kjøp av inventar og utstyr (PC-, kontorutstyr etc.)
Forbruksmateriell (kontormateriell, print, trykk etc.)
Aviser og tidsskrifter (medlemskap)
Bevertning / møteutgifter
Annonser
Opplæring, kurs (seminarutgifter - inkl folkemøteutgifter)
Totale administrasjonskostnader

800 000
35 000
16 000
30 000
5 000
2 000
20 000
2 000
40 000
35 000
50 000
1 035 000

Konsulenttjenester
Diverse konsulsulentbistand (møter, seminarer, befaringer)
Relevante prosjekter (+ prosjekter som videreføres fra 2014)*
Miljøfaglige undersøkelser / problemkartlegging
Overvåkning (øremerkede midler FM-OA)
Drift av nettsider (driftsutgift)
Totalt konsulenttjenester
Betalt mva
Totale utgifter inkl mva

Fritatt for medlemskontigent for 2015
Fritatt for medlemskontigent for 2015
Fritatt for medlemskontigent for 2015

Fritatt for medlemskontigent for 2015
Fritatt for medlemskontigent for 2015
Fritatt for medlemskontigent for 2015

100 000
175 000
200 000 Over VO budsjett
175 000 Benyttes til å dekke deler av overvåkningsutgifter
10 000
660 000
205 000
1 900 000

*Caseprosjekt avløp, kurs spredt avløp, saksbehandlingsverktøy spredt avløp, informasjonsformidling landbruk

Arbeidsplan 2015
Godkjent av styringsgruppa:

Arbeidsoppgave

Hovedansvar

Medvirkende Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Løpende Merknad

Frist for inngåelse av kontrakt for overvåkning 2015

PL

PG + FG + FM

X

Møte styringsgruppa

PL

PG

X

Følge opp nytt utkast til forvaltningsplan og tiltaksprogram

Kommunene

PL + VRM

X

Vurdere behov for problemkartlegging / tilleggsovervåkning

PG

FM + FG

X

Møte med referansegruppe

PL

PG

Befaring i de ulike kommune

PL

Alle relevante

X

X

Bli kjent med lokale problemstillinger

Faggruppeseminarer/fagturer (avløp + landbruk)

PL

Alle relevante

X

X

Utdype aktuelle felles problemstillinger

Utsending av faktura til kommunene

PL

Søke ekstern finansiering

PL

Oppdatere Vann-Nett + VO faktaark

PL + FM

Meddele medlemskontingent for 2014

PL

PG

X

Utarbeide budsjett og arbeidsplan for 2016

PL

PG

X

Arrangere åpent møte

PL

PG

X

Etter behov

Møte styringsgruppa

PL

PG

X

Budsjett og arbeidsplan godkjennes

Utarbeide årsmelding 2014

PL

PG

Møter i prosjektgruppe, faggrupper

PL

Informasjon til kommunene og vannregionmyndigheten

PL

Samarbeide med nabovannområder

PL

X

Deltakelse på aktuelle fagseminarer, møter, kurs

PL

X

Oppdatere hjemmeside

PL

X

Følge opp pågående prosjekter*

PL

29.01.2015: Årsmelding godkjennes
X

X

Etter behov

X
PG + FG ?

X

PG + FG

X

X
Arbeidsmøter med FM ifm Vann-Nett

PG

PG + FG + FM

* Case prosjekt avløp + landbruk, miljøråd og informasjonsformidling til landbruket, Glommen & Lågen United, eventuelle nye prosjekter
Forklaring av forkortelser
SG = Styringsgruppa, FG = Faggrupper, PG = Administrativ prosjektgruppe, PL = Prosjektleder, VRM = Vannregionmyndigheten, Østfold FK (+ Akershus FK), FM = Fylkesmannen

X

X
X

Etter behov

X

Følge opp prosessmilepæler

X

