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1/15 - Velkommen 
Ansvar Frist 

 

Det ble ønsket velkommen og dagsorden ble gjennomgått. Det var ingen merknader til 

referat fra styringsgruppemøte 10.10.2014. 

 

Vedtak: Dagsorden og referat fra møte i styringsgruppa 10.10.2014 godkjennes. 

 

 

 

 

2/15 - Orienteringssaker (6)   

 

1. Status for høring av forvaltningsplan og handlingsprogram for Glomma 

Kristian orienterte om høringsprosessen for forvaltningsplanen. Utkast til Regional plan 
for vannforvaltning for Glomma 2016-2021 var ute på høring i perioden 1.7 til 

31.12.2014. Vannregionmyndigheten har mottatt i overkant av 100 høringsinnspill. 
Vannregionmyndigheten og prosjektlederne hadde ett møte 6.februar der en 

oppsummering av innspillene og videre fremdrift ble gjennomgått. Mange av 

innspillene peker på utfordringer i forbindelse med finansiering av tiltakene og at 
forvaltningsplanen må forbedres med hensyn på prioriteringer og kostnadsberegninger. 
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Vannområdene og enkelte sektormyndigheter pekte på at det må synliggjøres bedre i 

forvaltningsplanen hvordan denne skal implementeres i sektorenes arbeid. Friville 
organisasjoner påpekte behov for økt fokus på brukermål og brukerinteresser Den 

nasjonale referansegruppen påpekte at medvirkningen ikke har vært tilfredsstillende. 

Vannregionmyndigheten ser at det er behov for en rekke rettelser i planen. En del av 
endringene i planen er vurdert som vesentlige og vil utløse behov for en 2.gangs 

høring. Den politiske styringsgruppen i vannregion Glomma vedtok 6.3.2015 at det skal 
gjennomføres en 2.gangs høring på begrensede deler av forvaltningsplanen. Høringen 

vil avholdes fra midten av juni til 1.oktober. Dette vil forsinke prosessen med 
behandling og vedtak av planen i Fylkestingene. Det er forventet at forvaltningsplanen 

for Glomma vil bli vedtatt i desember 2015.  

 

Vannregion Glomma har også hatt handlingsplan på høring (høringsfristen var 

28.februar 2015). Handlingsplanen oppsummerer hvilke sektorer og instanser som skal 
være involvert i de ulike deler av vannregionarbeidet frem mot 2021. Planen synliggjør 

også fordeling av roller og ansvar.  

 

Vedtak: Sak 2.1/15 tas til orientering 

 

2. Forlengelse av prosjektlederstilling 

Oddmar orienterte om at Nes kommune har forlenget kontrakten for vannområdets 
prosjektlederstilling. Arbeidet etter EU’s vanndirektiv er planlagt frem til 2033. 

Gjeldende plansyklus for vannområde Øyeren med påfølgende tiltaksgjennomføring er 

planlagt for perioden 2016 til 2021. Prosjektleders arbeidskontrakt var i utgangspunktet 
tidsbegrenset fra 1.1.2012 til 31.12.2016. Ny kontrakt mellom Nes kommune og 

prosjektleder er signert for perioden 1.1.2017 til 31.12.2021.   

 

Vedtak: Sak 2.2/15 tas til orientering. Styringsgruppa stiller seg bak avgjørelsen om å 
forlenge arbeidskontrakten. 

 

3. Tilbakeblikk på kunnskapsløft fra 2014 

Kristian orienterte om kunnskapsløft fra vannområdets ulike delprosjekter i 2014, 

hvorav enkelte er sluttført eller skal sluttføres i 2015. Delprosjektene har ført til 

vesentlig forbedret kunnskapsgrunnlag.  

 

Vannområde Øyeren initierte i 2014 ett FOU pilotprosjekt som har belyst 
miljøtilstandsvurderinger i leirelver. Prosjektet er finansiert av Miljødirektoratet, 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Fylkesmannen i Østfold og Østfold Fylkeskommune 
(som vannregionmyndighet). Sluttrapport forventes ferdig mars 2015. Det har i flere år 

hersket usikkerhet rundt klassifisering av miljøtilstand i leirpåvirkede elver. 

Miljødirektoratet vil følge opp resultatene fra prosjektet i sitt videre arbeid med det 
nasjonale klassifiseringssystemet. 

 

Sluttrapport for vassdragsovervåkningen (NIVA rapport 6764-2014) forelå 21.januar 

2015, og har gitt en sikrere vurdering av miljøstatusen i vannområdets vassdrag. Flere 

vannforekomster har fått endret miljøtilstandsklassifisering, hvorav seks er vurdert å 
være i en bedre tilstand enn tidligere antatt. Seks vannforekomster er vurdert til å ha 

dårligere tilstand. På bakgrunn av overvåkningen og gjeldende kunnskap er det satt 
miljømål for 43 av vannområdets 53 vannforeskomster. Tidligere ble det søkt om utatt 

fastsettelse av miljømål for 23 leirpåvirkede vannforekomster. Fosformiljømålene for de 
leirpåvirkede vassdragene er noe usikre, og må revideres når bedre metodikk 

foreligger. For 5 elvevannforekomster er det ikke satt miljømål grunnet manglende 

metodikk og sterk leirpåvirkning. I tillegg må miljømål spesifiseres for 5 
grunnvannsforekomster (Fylkesmannens ansvar).  

 

Vannområdet har også gjennomført  et prosjekt der Bioforsk på nytt har estimert hvor 
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mye fosfor som tilføres vassdragene fra jordbruksarealer. De nye beregningene tar 

utgangspunkt i driftsformene i jordbruket 2013 (tidligere beregninger tok utgangspunkt 
i 2012). Beregningene viser 17 % prosent lavere avrenning av fosfor til tross for høyere 

andel høstpløying i 2013. Bioforsk har også vært engasjert for å beregne hvor mye 

fosfor husdyrbestningene i vannområde Øyeren produserte med utgangspunkt i 
husdyrstatus for 2013. Prosjektet viser at husdyrgjødsel lokalt i vannområdet kan 

utgjøre en vesentlig påvirkningsfaktor for vannmiljøet. 

 

Vannområdet har også gjennomført en kartlegging av badevannskvaliteten ved de 
mest populære badeplassene i vannområdet. Erfaringene fra prosjektet viser at 

badevannskvaliteten ved de fleste badeplassene er god, men enkelte badeplasser er 

periodisk påvirket av tarmbakterier. Enkelte kommuner har mangelfull oversikt over 
badevannsprøvene. Flere kommuner mangler også informasjon på sine nettsider om 

badevannskvaliteten ved de ulike badeplassene.  

 

Vedtak: Sak 2.3/15 tas til orientering 

 

4. Fellesmøte 24.02.2015 for styringsgruppene Haldenvassdraget, Morsa,  

Glomma Sør og Øyeren 

Kristian orienterte om at vannområdene Haldenvassdraget, Morsa, Glomma Sør og 

Øyeren arrangerte ett fellesmøte for sine styringsgrupper 24. februar 2015. I møtet ble 
det lagt opp til diskusjon om hvordan man skal få avklart håndteringen av 

målkonflikten mellom målene om bedre vannmiljøtilstand og økt matproduksjon i 

landbruket. Møtets 40 deltakere (deriblant Bondelaget) vedtok enstemmig ett forslag til 
opprop, som adresseres til departementsnivå, der regjeringen oppfordres til å gi 

tydelige signaler om hvordan man skal prioritere og løse målkonflikten. Oppropet ble 
gjennomgått i styringsgruppemøtet 12.02.2015. 

 

Vedtak: Sak 2.4/15 tas til orientering 

 

5. Overvåkningsprogram for vannområdet 

Kristian orienterte om status for overvåkningsprogram for vannområde Øyeren. Det 

skal i 2015 gjennomføres anbudsprosess for samordnet overvåkningsprogram for 

Vannområde Øyeren for perioden 2016 - 2021. Overvåkningsprogrammet skal sikre 
samordning av vannmiljøovervåkningen fra og med 2015 og videre. Forslag til 

overvåkningsprogram for vannområde Øyeren og kostnader ved dette er tidligere 
gjennomgått i blant annet styringsgruppemøte 10.01.2013, 20.11.2013 og 10.10.2014. 

Kostnadene for kommunene fordeles etter vedtatt finansieringsmodell jamfør vedtak i 
styringsgruppemøte 10.10.2014. Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Østfold har 

tilsammen tildelt 225 000 i tilskudd til overvåkningen for 2015. 

Overvåkningsprogrammet skal i utgangspunktet være igangsatt 1.mai 2015, men er 
noe forsinket. Det ble i 2014 sendt ut varsel til kommunenes rådmenn for å innarbeide 

kostnadsrammene i kommunenes budsjetter for 2015. Det er nedsatt ett arbeidsutvalg 
som skal jobbe videre med anskaffelsen (møte 16.3.2015). Styringsgruppa hadde ingen 

innspill til arbeidet med overvåkningsprogrammet.   

 

Vedtak: Sak 2.5/15 tas til orientering overvåkningsprogrammet følges opp i tråd med 
tidligere styringsgruppevedtak (sak 5/13 og 4/14). 

 

6. Utkast til vassdragsvise faktaark 

Kristian orienterte om status for vannområdets vassdragsvise faktaark. Faktaarkmal og 

ett ferdig utkast til faktaark ble sendt på innspillsrunde til vannområdets grupper i 

november og desember 2014. Tekst, kart, bilder og figurdata for alle faktaarkene ble 
oversendt til leverandøren 20. februar 2015. Faktaarkutkastet for Drogga ble 

gjennomgått i prosjektgruppe- og økologigruppemøte 26.2.2015. Begge gruppene var 
positive til resultatet. Prosjektgruppa og økologigruppa har foreslått at det i 
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faktaarkene bør synliggjøres bedre nytten av tiltakene som skal gjennomføres og 

hvilken positiv effekt man kan forvente. Alle faktaarkene (22 stk) forventes ferdig laget 
fra leverandøren uke 11. Faktaarkene sendes ut på ny innspillsrunde for 

korrekturlesning der man også vurderer hvordan man kan få synliggjort nytten av 

tiltakene. Et utkast til faktaark ble gjennomgått i styringsgruppemøtet.  

 

 

Vedtak: Sak 2.6/15 tas til orientering. Styringsgruppa ser positivt på utformingen av 
faktaarkene. Faktaarkutkastene sendes også på innspillsrunde til vannområdets 
styringsgruppe. 
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3/15 – Rapport om kvikksølv i fisk i Vannområde Øyeren   

Kristian orienterte om resultater fra delprosjektet der det ble gjennomført en 
undersøkelse av kvikksølvinnhold i fisk fra åtte innsjøer i vannområdet. Det ble 

innhentet fisk fra innsjøene Bølertjern (Fet), Heiavann (Fet), Varsjøen (Fet og Sørum), 
Sagstusjøen (Nes), Dragsjøen-Veslesjøen (Nes), Nordbysjøen (Rælingen og Enebakk), 

Børtervanna (Enebakk) og Mosjøen (Enebakk). Rapport fra prosjektet ble ferdigstilt og 

godkjent av vannområdets prosjektgruppe og økologigruppe 26.februar 2015. 
Resultatene viser at fisk i enkelte innsjøer kan ha høyt kvikksølvinnhold (opptil 7 

ganger høyere kvikksølvinnhold i enkelte abbor enn EUs omsetningsgrense). På 
bakgrunn av resultatene i rapporten konkluderer rapporten med at Mattilsynet bør 

vurdere behov for lokale kostholdsråd der det er påvist høyt kvikksølvinnhold i fisk. 

Rapporten og utkast til pressemelding ble gjennomgått i møtet.  

 

Vedtak: Rapporten og pressemeldingen godkjennes og sendes til Mattilsynet for 
kommentar før de publiseres og tilgjengeliggjøres.  
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4/15 – Økonomi   

Kristian orienterte om vannområdets økonomi, deriblant regnskap for 2014, søknad om 
midler og tildelte tilskudd, samt budsjett for 2015. Regnskap for vannområde Øyeren 

2014 ble gjennomgått i møtet. Regnskapet ble gjennomgått uten anmerkninger av 
økonomiansvarlig i Nes kommune og foreslås godkjent etter innstilling fra 

prosjektgruppemøte 26.2.2015. Vannområdet har brukt 521.000 kr mindre enn 

budsjettert. Dette skyldes i hovedsak at oppstart av enkelte prosjekter 
(konsulenttjenester) har blitt utsatt til 2015, eller at disse vil faktureres 2015. Enkelte 

prosjekter har også blitt noe rimeligere enn antatt. Det har også blitt noe lavere 
utgifter til møtevirksomhet enn budsjettert da det har vært behov for å kanalisere mye 

av ressursene til kontortid og arbeidsmøter. Vannområdet fikk i 2014 totalt 405.000 kr 
mer i tilskudd enn budsjettert. Dette skyldtes at flere instanser gav tilsagn om tilskudd 

på slutten av året. Disse midlene var derfor ikke inkludert i budsjettet. En del av 

tilskuddene er tildelt eller øremerket prosjekter som skal igangsettes eller faktureres i 
2015. Regnskapets balanse per 31.12.2014 var 926.000 kr, som overføres til budsjett 

2015. Det er derfor behov for å justere budsjettet for 2015. Forslag til justert budsjett 
for 2015 ble gjennomgått i møtet (foreslås godkjent av prosjektgruppa etter møte 

26.2.2015 og e-postavstemming 6.3.2015). Prosjektgruppa har fremmet forslag om å 

avsette budsjettmidler til å arrangere ett vannområdeseminar i 2015 der man 
oppsummerer kunnskapsstatus fra vannområdets ulike delprosjekter i 2014. I 

budsjettforslaget er det videre foreslått å avsette budsjettmidler til videreføring av 
planlagte delprosjekter, miljøfaglige undersøkelser (problemkartlegging), opplæring og 

fagseminarer, og informasjonsformidling. Kristian fremmet forslag om at vannområdet 
avsetter 150.000 kr til miljørådgivning i landbruket for Akershus kommunene og at det 

søkes Fylkesmannen om tilskudd/refusjon i 2016). Enebakk kommune fremmet forslag 

om vannområdet kan avsette midler til prosjekter rettet mot barn, eventuelt gjennom 
skoler eller jeger- og fiskerforeninger. Det ble diskusjon rundt en eventuell støtte til 

slike prosjekter.    
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Vedtak: Foreløpig regnskap for 2014 godkjennes og tas til orientering. Forslag til 
justert budsjett for 2015 godkjennes. Prosjektleder kan i samråd med 
styringsgruppeleder foreta mindre justeringer ved behov. Vannområdets 
prosjektgruppe, i samarbeid med prosjektleder gis mandat til å prioritere bruk av 
budsjettmidlene til nye eller pågående prosjekter. Eventuell støtte til 
informasjonsprosjekter rettet mot barn tas opp til ny vurdering i forbindelse med 
vannområdets budsjett for 2016. 

 

5/15 – Årsmelding Vannområde Øyeren 2014   

 

Kristian orienterte om vannområdets årsmelding for 2014. Utkast til årsmelding ble 
godkjent av vannområdets prosjektgruppe i møte 26.2.2015 (+ e-postavstemming). 

Årsmeldingen oppsummerer generell informasjon om vannområdet, organisering, 
økonomi, vannområdets oppnådde milepæler, utfordringer for vannmiljøet og 

vannmiljøstatus. Vannområdet hadde ett høyt aktivitetsnivå i 2014. Mye ressurser har 
gått til å ferdigstille bakgrunnsdokumenter til vannområdets tiltaksanalyse og andre 

pågående prosjekter. Blant disse er vassdragsovervåkning, vurdering av miljømål, 

klassifisering av miljøtilstand, kvikksølvprosjektet og ett FOU-pilotprosjektet om 
leirpåvirkede elver. Samarbeidet med nabovannområder er også betydelig styrket i 

2014. 

 

Vedtak: Årsmelding for vannområde Øyeren 2014 godkjennes. Vannområdets 
medlemskommuner oppfordres til å behandle årsmeldingen som en orienteringssak på 
politisk nivå. Prosjektleder forfatter et kort notat som sendes kommunene som 
grunnlag for saksfremlegg.  
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6/15 – Tiltaksfremdrift i vannområdet   

Kristian orienterte overordnet om tiltaksstatus i vannområdet og hva kommunene kan 

gjøre for å sikre en god fremdrift. Vannområde Øyeren er i en fase der man skal 
vurdere ambisjonsnivå for tiltaksfremdriften for å bedre vannmiljøtilstanden. Som ett 

ledd i dette arbeidet skal det også vurderes hvilke utslippsreduksjoner man bør legge 
opp til i de ulike sektorene (landbruk og avløp).  

 

Kommunene har ulik fremdrift innen oppryddingen av private avløpsanlegg, og det ble 
diskusjon rundt hvordan status for hver enkelt kommune er. Med dagens fremdrift vil 

enkelte kommuner risikere å ikke være ferdig med opprydding av spredte avløpsanlegg 
innen 2021. Det var enighet om at det er behov for en oppdatert statusoversikt for 

kommunenes arbeid på dette området for å vurdere fremdriften. Kommunene har ulike 
satsingsområder innenfor utbedring av kommunalt avløpsnett. De fleste kommunene 

arbeider løpende med investeringer i bedre kommunale renseløsninger og 

avløpsvannhåndteringen, herunder opprusting av ledningsnettet. Spesifisering av 
tiltaksbehov på avløpsnettet vil bli tema for vannområdets faggruppe avløp i 2015. 

 

I møtet ble det fremvist statistikk over enkelte gjennomførte tiltak innen jordbruket. I 

perioden 2010 til 2014 har det i vannområdet vært fallende oppslutning rundt tiltakene 

redusert jordbearbeiding og vegetasjonssoner langs vassdrag. Den reduserte 
oppslutningen skyldes flere årsaker, blant annet endrede virkemidler 

(tilskuddsordninger) og værforhold (innhøstings- og såforhold) med mer. 
Vannområdets landbruksgruppe vil i 2015 vurdere videre tiltaksambisjonsnivå og 

fremdrift. Miljørådgivning i landbruket kan føre til en økt bevissthet rundt miljøtiltak. 
Vannområdet har fått midler til miljørådgivning i Østfolddelen, og avsatt budsjettmidler 

til miljørådgivning i Akershus delen. Vannområdets midler til rådgivning er imidlertid 

begrenset, sett i forhold til antall landbruksforetak. Kristian fremmet forslag om et 
mulig spleiselag mellom kommunene på en felles landbruksrådgiverstilling. 

Vannområdet har basert på eksisterende kunnskap laget en oversikt over områder med 
særegent biologisk mangfold. Faggruppene vil i 2015 arbeide videre med å vurdere om 
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enkelte vassdrag har spesielt viktig biologisk mangfold, som bør vies ekstra 

tiltaksinnsats.  

 

Fra og med 2016 skal de involverte sektormyndighetene rapportere årlig 

tiltaksfremdrift til vannregionmyndigheten. Dette er planlagt koordinert gjennom 
vannområdenes prosjektledere og sammenstilles for hvert vannområde. Kristian stilte 

spørsmål om tiltaksfremdriften også bør rapporteres årlig til styringsgruppa gjennom 
årsmeldingen.  

 

Vedtak: Rapporteringen av tiltaksfremdrift koordineres av prosjektleder. 
Tiltaksfremdriften rapporteres årlig til styringsgruppa og synliggjøres i vannområdets 
årsmelding.  
 
Prosjektleder fremskaffer oversikt over fremdriftsstatus for opprydding av spredte 
avløpsanlegg i vannområdets kommuner (Trøgstad, Fet, Enebakk, Rælingen, Sørum, 
Ullensaker, Nes og Sør-Odal), fortrinnsvis ved kommunevise møter, der aktuelle 
saksbehandlere, enhetsledere og politikere er representert.  
 
Styringsgruppa anser på nåværende tidspunkt at det er statens oppgave å fremskaffe 
midler til miljørådgivning.  
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7/15 – Videre organisering av vannområdet   

 
Kristian ønsket innspill til vannområdets organisering. Styringsgruppa hadde ingen 

innspill til endret organisering. Akershus Fylkeskommune og Østfold Fylkeskommune 
har ytret ønske om å delta i enkelte av vannområdets faggrupper. Styringsgruppa 

anser deres deltakelse som positiv. Vannregionmyndigheten for Glomma (Østfold 
Fylkeskommune) sendte 28.1.2015 brev til alle kommuner i vannregionen. I brevet 

påpeker vannregionmyndigheten viktigheten av at kompetansen som er bygget opp 

innen vannforvaltning i lokale vannområder sikres i et langsiktig perspektiv frem mot 
2033. Vannområdets medlemskommuner har fattet separate vedtak om drift og 

finansiering inn i prosjektet. Det er behov for å finne ut hvilke tidsrammer 
kommunenes ulike vedtak gjelder for og i hvilken grad det er behov for nye 

kommunale vedtak for vannområdets fremtidige drift. 

 

Det ble diskusjon rundt hvordan man skal oppnevne ny styringsgruppe (inkludert leder 

og nestleder) etter kommunevalget 2015. Vannområdets styringsgruppe består av 
ordførere eller varaordførere fra hver medlemskommune. Tidligere praksis har vært at 

styret selv velger leder og nestleder, der vervene har vært besatt av representanter fra 

en Akershus og en Østfold kommune. 

 

Vedtak: Vannområdets organisering opprettholdes slik den er. Eventuelt behov for 
endret organisering kan ved behov tas opp i styringsgruppa til ny vurdering på ett 
senere tidspunkt. Styringsgruppa ser positivt på fylkeskommunenes ønske om 
deltakelse i vannområdets faggrupper. 
 
Prosjektleder forfatter et brev til vannområdenes medlemskommuners rådmenn med 
forespørsel om varighet for kommunenes vedtak i forbindelse med vannområdets drift. 
Behov for eventuelle nye kommunale vedtak vurderes av den enkelte kommune.  
 
Prosjektleder forfatter etter kommunevalget høsten 2015 ett brev til 
medlemskommunenes rådmenn med anmodning om å oppnevne nye representanter til 
vannområdets styringsgruppe. Ny leder og nestleder velges når den nye 
styringsgruppen er konstituert. 
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8/15 – Neste møte   

 

Vedtak: Prosjektleder kaller inn til neste møte ved behov.  
 

 

PL 
 

9/15 – Eventuelt   

1. Kristian orienterte om et mulig prosjekt der man fremskaffer mer kunnskap 

edelkrepsbestanden i vannområdet. Historisk har det forekommet edelkreps i mange av 
vannområdets vassdrag, men mange bestander har trolig dødd ut grunnet krepsepest 

eller andre påvirkninger. Det finnes lite oppdatert kunnskap om krepsens status i 
vannområdet. Fylkesmannen har etter søknad ikke tildelt midler til prosjektet og 

Kristian stilte spørsmål om kommunene kan ha interesse av å bidra økonomisk inn i ett 

slikt prosjekt. 

 

Vedtak: Prosjektleder forfatter et brev til aktuelle medlemskommuners rådmenn med  

en prosjektskisse og forespørsel om økonomisk bidrag  

 

 

 

 

 

 

 

PL 
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Saksfremlegg 

 

Møte i Styringsgruppa 

Nes Rådhus, Kommunestyresalen 
12.03.2015 - kl. 10:00 – 14:00 
 

Møte innkalt av: Kristian Moseby 

 
Møte nr:           1 -2015 

Tema:           Årsmelding 2014, økonomi, kunnskapsløft 2014, tiltaksfremdrift, organisering.  
Vedlegg:                    Årsmelding 2014, forslag til justert budsjett 2015, faktaark for Droggavassdraget, 

                                 Utkast til forvaltningsplan Glomma, overvåkningsrapport 2014   

 
 

 1/15 - Velkommen, godkjenning av dagsorden. 
  
Forslag til vedtak: Dagsorden godkjennes. 

 

 2/15 - Orienteringssaker  
 
1. Status for høring forvaltningsplan og handlingsprogram for Glomma 

 

Bakgrunn: Utkast til Regional plan for vannforvaltning for Glomma 2016-2021 var ute på høring i 
perioden 1.7 til 31.12.2014. Vannregionmyndigheten har mottatt i overkant av 101 høringsinnspill. 

Vannregionmyndigheten og prosjektlederne hadde ett møte 6.februar der en oppsummering av 
innspillene og videre fremdrift ble gjennomgått. Mange av innspillene peker på utfordringer i forbindelse 

med finansiering av tiltakene og at forvaltningsplanen må forbedres med hensyn på prioriteringer og 
kostnadsberegninger. Vannområdene og enkelte sektormyndigheter pekte på at det må synliggjøres 

bedre i forvaltningsplanen hvordan denne skal implementeres i sektorenes arbeid. Friville organisasjoner 

påpekte behov for økt fokus på brukermål og brukerinteresser Den nasjonale referansegruppen påpekte 
at medvirkningen ikke har vært tilfredsstillende. Vannregionmyndigheten ser at det er behov for en 

rekke rettelser i planen, og vurderer om endringene vil utløse behov for en 2.gangs høring (vil 
sannsynligvis bli gjennomført).  

Vannregion Glomma har også hatt handlingsplan på høring. Denne oppsummerer hvilke sektorer og 

instanser som skal være involvert i de ulike deler av vannregionarbeidet frem mot 2021. Planen 
synliggjør også fordeling av roller og ansvar.  

  
Forslag til vedtak: Til orientering 
 
2. Forlengelse av prosjektlederstilling 

 

Bakgrunn: Prosjektleders arbeidskontrakt var tidsbegrenset for perioden 01.01.2012 til 31.12.2016. 
Vannforvaltningsarbeidet etter Vannforskriften har tolvårs plansykluser der den første 

planleggingsperioden (2010-2015) snart er avsluttet. Gjennomføringsfasen skal starte i 2016 og løpe 
frem til 2021 før ny tolvårs plansyklus påbegynnes. Denne vil løpe fra 2022 til 2033. Nes kommune har 

utarbeidet nytt forslag til arbeidskontrakt som løper frem til 2021. 

 
Forslag til vedtak: Til orientering 

 
 

3. Tilbakeblikk på kunnskapsløft fra 2014 

 
Bakgrunn: Vannområdet har i løpet av 2014 forbedret kunnskapsgrunnlaget gjennom ulike 
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delprosjekter, der enkelte vil bli fullført i 2015. Blant annet har vassdragsovervåkningen (endelig rapport 
21.januar 2015) ført til vesentlig forbedret kunnskap om miljøstatus i vassdragene. Endel av 

vassdragene har fått endret miljøtilstandsklassifisering, der enkelte viser seg å være i bedre tilstand enn 
forventet, men også vise versa. Vannområdet initierte i 2014 ett FOU pilotprosjekt som har belyst 

miljøtilstandsvurderinger i leirelver (sluttrapport mars 2015). Det har i mange år vært usikkerhet rundt 

denne tematikken. Miljødirektoratet vil følge opp resultatene fra prosjektet i sitt videre arbeid med det 
nasjonale klassifiseringssystemet. Vannområdet har også gjennomført prosjekter for å revurdere 

avrenningsproblematikken fra landbruksarealer, samt en kartlegging av husdyrpåvirkningen i 
vannområdet. Det vil bli gitt en nærmere orientering om disse og andre prosjekter i møtet. 

  

Forslag til vedtak: Til orientering 
 

4. Fellesmøte 24.02.2015 for Styringsgruppene Haldenvassdraget, Morsa, Glomma Sør og 
Øyeren 

 
Bakgrunn: Vannområdene arrangerte 24. februar 2015 ett fellesmøte for sine respektive 

styringsgrupper: I møtet ble det lagt opp til diskusjon om hvordan man skal få avklart håndteringen av 

målkonflikten mellom målene om bedre vannmiljøtilstand og økt matproduksjon i landbruket. Det var 40 
deltakere som enstemmig vedtok ett forslag til opprop, som adresseres til departementsnivå, der 

regjeringen oppfordres til å gi tydelige signaler om hvordan man skal prioritere og løse målkonflikten. 
Bondelaget var også representert i møtet. Oppropet vil bli fremlagt i møtet og det vil bli gitt en nærmere 

orientering. 

 
Forslag til vedtak: Til orientering 
 
5. Overvåkningsprogram for vannområdet 

 
Bakgrunn: Det skal i 2015 gjennomføres anbudsprosess for samordnet overvåkningsprogram for 

Vannområde Øyeren for perioden 2016 - 2021. Overvåkningsprogrammet skal sikre samordning av 

vannmiljøovervåkningen fra og med 2015 og videre. Forslag til overvåkningsprogram for vannområde 
Øyeren og kostnader ved dette er tidligere gjennomgått i blant annet styringsgruppemøte 10.01.2013, 

20.11.2013 og 10.10.2014. 
 

Det er laget kostnadsestimater basert på erfaringer fra tidligere overvåkning. Gjennomsnittlige årlige 

kostnader for overvåkningen som er planlagt gjennomført er anslått til kr. 1.000.000,- eks mva basert 
på dagens prisnivå (indeksreguleres årlig). Kostnadene skal fordeles mellom kommunene Nes, Sørum, 

Ullensaker, Fet, Trøgstad, Rælingen, Enebakk og Fylkesmannen. Kostnadene for kommunene fordeles 
etter vedtatt finansieringsmodell jamfør vedtak i styringsgruppemøte 10.10.2014. Fylkesmannen i Oslo 

og Akershus og Østfold har tilsammen tildelt 225 000 i tilskudd til overvåkningen for 2015. 

Overvåkningsprogrammet skal i utgangspunktet være igangsatt 1.mai 2015, men er noe forsinket. Det 
ble i 2014 sendt ut varsel til kommunenes rådmenn for å innarbeide kostnadsrammene i kommunenes 

budsjetter for 2015. Prosjektleder vil i møte orientere om videre fremdrift for overvåkningsprogrammet.   
 

Forslag til vedtak: Til orientering. Overvåkningsprogrammet følges opp i tråd med tidligere 
styringsgruppevedtak (sak 5/13 og 4/14). 
 

6. Utkast til vassdragsvise faktaark 
 

Bakgrunn: Faktaarkmal og ett ferdig utkast til faktaark ble sendt på innspillsrunde til vannområdets 
grupper i november og desember. Tekst, kart, bilder og figurdata for alle faktaarkene ble oversendt til 

leverandøren 20. februar 2015. Faktaarkutkastet for Drogga ble gjennomgått i prosjektgruppe- og 

økologigruppemøte 26.02.2015. Begge gruppene var positive til resultatet. Det ble foreslått at det i 
faktaarkene bør synliggjøres bedre nytten av tiltakene som skal gjennomføres og hvilken positiv effekt 

man kan forvente. Alle faktaarkene (22 stk) forventes ferdig laget fra leverandøren uke 11. Faktaarkene 
sendes ut på ny innspillsrunde for korrekturlesning der man også vurderer hvordan man kan få 

synliggjort nytten av tiltakene. 

 

Forslag til vedtak: Til orientering. 
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 3/15 – Rapport kvikksølv i fisk  
 

Bakgrunn: I regi av vannområde Øyeren ble det i 2013/2014 gjennomført en undersøkelse av 
kvikksølvinnhold i fisk fra åtte innsjøer i vannområdet. Det er blitt innhentet fisk fra innsjøene Bølertjern 

(Fet), Heiavann (Fet), Varsjøen (Fet og Sørum), Sagstusjøen (Nes), Dragsjøen-Veslesjøen (Nes), 

Nordbysjøen (Rælingen og Enebakk), Børtervanna (Enebakk) og Mosjøen (Enebakk). Rapport fra 
prosjektet er ferdigstilt og ble godkjent av vannområdets prosjektgruppe og økologigruppe 26.februar. 

Resultatene viser at fisk i enkelte innsjøer kan ha høyt kvikksølvinnhold (opptil 7 ganger høyere 
kvikksølvinnhold i enkelte abbor enn EUs omsetningsgrense). På bakgrunn av resultatene i rapporten 

konkluderer rapporten med at Mattilsynet bør vurdere behov for lokale kostholdsråd der det er påvist 

høyt kvikksølvinnhold i fisk. Rapporten og utkast til pressemelding vil bli gjennomgått i møtet.  
 

Forslag til vedtak: Rapporten og pressemeldingen godkjennes og sendes til Mattilsynet for kommentar 
før de publiseres og tilgjengeliggjøres.  
 

 

 4/15 – Økonomi 
 
Bakgrunn: Regnskap for 2014 ble gjennomgått og godkjent i prosjektgruppemøte 26.02.2015. 

Vannområdet har brukt 520.000 kr mindre enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak at oppstart av 

enkelte prosjekter har blitt utsatt til 2015 og at disse vil faktureres dette året (konsulenttjenester). Det 
har også blitt noe lavere utgifter til møtevirksomhet enn budsjettert da det har vært behov for å 

kanalisere mye av ressursene til kontortid og arbeidsmøter. Vannområdet fikk i 2014 totalt 405.000 kr 
mer i tilskudd enn budsjettert. Dette skyldes at flere instanser gir tilsagn om tilskudd først mot slutten 

av året, samt at det ble tildelt midler som er øremerket prosjekter som skal igangsettes i 2015. De 

overskytende midlene (925.000 kr) overføres til budsjett 2015 og det er derfor behov for å justere 
budsjettet for 2015. Forslag til justert budsjett for 2015 ble gjennomgått i prosjektgruppemøte 

26.02.2015 og foreslås godkjent etter e-postavstemming 6.mars. Prosjektgruppa ønsker blant annet å 
fremme forslag om å avsette budsjettmidler til å arrangere ett vannområdeseminar. Se forslag til 

budsjett for nærmere prioritering av resterende midler. Det vil bli gitt en orientering om både regnskap 

og budsjettforslag i møtet.  
 

Forslag til vedtak: Foreløpig regnskap for 2014 tas til orientering. Forslag til budsjett for 2015 
godkjennes. Prosjektleder kan i samråd med styringsgruppeleder foreta mindre justeringer ved behov. 
Vannområdets prosjektgruppe, i samarbeid med prosjektleder gis mandat til å prioritere bruk av 
budsjettmidlene til nye eller pågående prosjekter.  

 

 

 

 5/15 - Årsmelding vannområde Øyeren 2014 
 
Bakgrunn: Årsmelding for 2014 ble godkjent av vannområdets prosjektgruppe i møte 26.februar (+ e-

postavstemming). Årsmeldingen oppsummerer generell informasjon om vannområdet, organisering, 
økonomi, vannområdets oppnådde milepæler, utfordringer for vannmiljøet og vannmiljøstatus. 

Vannområdet hadde ett høyt aktivitetsnivå i 2014. Mye ressurser har gått til å ferdigstille 
bakgrunnsdokumenter til vannområdets tiltaksanalyse og andre pågående prosjekter. Blant disse er 

vassdragsovervåkning, vurdering av miljømål, klassifisering av miljøtilstand, kvikksølvprosjektet og ett 

FOU-pilotprosjektet om leirpåvirkede elver. Samarbeidet med nabovannområder er også betydelig 
styrket i 2014. Det vil bli holdt en mer detaljert orientering i møtet.  

 

Forslag til vedtak: Årsmelding for vannområde Øyeren 2014 godkjennes. Vannområdets 
medlemskommuner oppfordres til å behandle årsmeldingen som en orienteringssak på politisk nivå. 

 

 

 6/15 - Tiltaksfremdrift i Vannområde Øyeren 
 

Bakgrunn: Vannområde Øyeren er nå i en fase der man vurderer ambisjonsnivå for tiltaksfremdriften 

for å bedre vannmiljøtilstanden. Kommunene har ulik fremdrift innen oppryddingen blant private 
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avløpsanlegg. Kommunene har også ulike satsingsområder innenfor utbedring av kommunalt avløpsnett. 
De fleste kommunene arbeider løpende med investeringer i bedre kommunale renseløsninger og 

avløpsvannhåndteringen, herunder opprusting av ledningsnettet. Det vil i møtet bli lagt frem statistikk 
over gjennomførte tiltak innen landbruket. Fra og med 2016 skal de involverte sektormyndighetene 

rapportere tiltaksfremdrift til vannregionmyndigheten. Dette koordineres gjennom vannområdenes 

prosjektledere og sammenstilles for hvert vannområde. Faggruppene vil i 2015 arbeide videre med å 
vurdere om enkelte vassdrag skiller seg ut som spesielt viktige, som bør vies ekstra tiltaksinnsats. Blant 

annet vil dette omfatte hvilke utslippsreduksjoner man bør legge opp til i de ulike sektorene. Det vil i 
møtet legges opp til diskusjon rundt hvordan kommunene kan bidra med for å sørge for en god 

tiltaksfremdrift.   

 
Forslag til vedtak: Vedtak formuleres i møtet   
   

 7/15 – Videre organisering av vannområdet 
 
Bakgrunn: Det legges opp til innspillsrunde i forhold til videre organisering av vannområdet. 

Medlemskommunene har fattet separate vedtak om drift og finansiering inn i prosjektet. Prosjektleder 
ønsker oversikt over tidsrammene for kommunenes ulike vedtak og i hvilken grad det er behov for nye 

vedtak. I møtet legges det opp til innspillsrunde til vannområdets videre organisering.  

 
Forslag til vedtak: Vannområdets organisering opprettholdes slik den er. Eventuelt behov for endret 
organisering kan ved behov tas opp i styringsgruppa til ny vurdering på ett senere tidspunkt. 
Representantene i Styringsgruppa undersøker behov for eventuelt nytt kommunalt vedtak i sine 
respektive kommuner og gir tilbakemelding til prosjektleder. 
  

 

 8/15 – Neste møte 
 
Bakgrunn: Grunnet valg førstkommende høst bør det avklares om neste møte bør avholdes før eller 

etter sommerferien.  
 

Forslag til vedtak: Vedtak formuleres når møtedato blir avtalt i møtet 
 

 

 9/15 - Eventuelt 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

Sakspapirer til 

 

møte i styringsgruppa 

 

12.03.2015 - Årnes 



                                                                               AGENDA 

 

Møte Styringsgruppa 

Tid: 12. mars 2015, kl. 10 -14  

Sted: Kommunestyresalen, Nes rådhus, Rådhusgata 2, 2150 Årnes 

 

Sak Tema Oppfølging / Notater Tid 

1/15 Velkommen 
 

 10 

2/15 
 
 

Orienteringssaker  
 

1. Status høring 
forvaltningsplan og 
handlingsprogram for 
Glomma 
 

2. Forlengelse av 
prosjektlederstilling 
 

3. Tilbakeblikk på 
kunnskapsløft fra 2014 
 

4. Fellesmøte 24.feb 
 

5. Overvåkningsprogram for 
vannområdet 
 

6. Utkast til vassdragsvise 
faktaark 
 
 

 
 

60 

3/15 Rapport om kvikksølv i fisk i 
vannområde Øyeren 

 
 
 
 
 
 
 
 

20 

4/15 Økonomi   
 
 
 
 
 
 
 
 

20 



                                                                               AGENDA 

5/15 Årsmelding vannområde Øyeren 
2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 

6/15 Tiltaksfremdrift i vannområdet   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 

7/15 Videre organisering av 
vannområdet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 

8/15 Neste møte 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9/15 Eventuelt  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Til info: Det vil bli servert lunsj kl 11:30 



Felles møte for vannområdene i Haldenvassdraget, Morsa, Øyeren og 

Glomma sør 24.02.2015 

 
Program: 

 

09.00 - Velkommen v/møtelederne Ellen Solbrække og Reidar Kaabbel 

 

09.10 - Hva er vannregionens- og vannområdeutvalgets rolle og ansvar? 

v/ Vannregionmyndigheten 

 

09.30 - Erfaringer med politikernes rolle i lokal vannforvaltning 

v/Hans Seierstad, ordfører (Sp) i Østre Toten kommune 

 

10.15 - Pause 

 

10.30 - Vanndirektivets målkonflikter, politisk håndtering og forankring: Europeiske og  

norske perspektiv v/Sindre Langaas (NIVA) og Gro Sandkjær (NIBR) 

 

11.00 - Miljøforvaltning på tvers; hvordan løse målkonflikter? 

v/ Sentral politiker (utgikk) 

 

11.30 - Forslag til felles uttale «Målkonflikten økt matproduksjon og rent vann» 

 

12.00 - Lunsj 

 

 

Det ble utarbeidet et felles opprop fra de fire vannområdeutvalgene som sendes 

- Landbruks- og matdepartementet 

- Klima- og miljødepartementet 

- Vannregionutvalget i vannregion Glomma 

- Energi- og miljøkomiteen på Stortinget 

- Politiske partier sentralt 

- Politiske fylkespartier i Akershus og Østfold 

 

 

Vedtatt opprop følger vedlagt. 



 

OPPROP / UTTALELSE fra fellesmøte vannområdene Morsa, Øyeren, Glomma Sør og 

Haldenvassdraget 24. februar 2015 

 

Målkonflikten økt matproduksjon og rent vann 

Vannområdeutvalgene for Morsa, Øyeren, Glomma Sør og Haldenvassdraget ber om 

at regjering og sentrale politikere gjør et grep for å rydde opp i målkonfliktene: 

 økt matproduksjon 

 rent vann 

 beredskap i forhold utbygging og miljø 

Målene om å øke matproduksjonen og rent vann er begge sentrale målsettinger 

vedtatt av Stortinget, men som med dagens situasjon ikke er mulig å forene. 

Stortingets vektlegging om økt matproduksjon i de siste årene har ført til en økt 

fokusering på dette, og arbeidet for å gjennomføre tiltak som kan bedre 

vannkvaliteten er noe redusert.  

Det er skissert ulike løsninger for hvordan en skal kunne oppfylle begge målene, men 

det kreves politisk vilje og virkemidler for at de skal bli iverksatt.  

Vannområdeutvalgene ber om at det snarest tas grep for å få til en dreining mot et en 

mer bærekraftig jordbruksdrift, spesielt i kornområdene, hvor både målene om økt 

matproduksjon og rent vann ivaretas. 

 

Askim 24. februar 2015 

……………………………………………….                          ……………………………………………                      

Vannområde Morsa                    Vannområde Øyeren                                        

Reidar Kaabbel (ordfører Våler)                                                      Ole André Myhrvold (ordfører Trøgstad)                      

 

……………………………………………….                       ……………………………………………….        

Vannområde Glomma Sør        Haldenvassdraget vannområde    

Ellen Solbrekke (ordfører Rakkestad)                                               Jan Mærli ( ordfører Aurskog-Høland) 

Sendes til: 

Landbruks- og matdepartementet                                                                                                                

Klima- og miljødepartementet                                                                                                          

Vannregionutvalget i vannregion Glomma                                                                                                    

Energi- og miljøkomiteen på Stortinget                                                                                                      

Politiske partier sentralt                                                                                                                               

Politiske fylkespartier i Akershus og Østfold 



FAKTAARK DROGGAVASSDRAGET

Droggavassdragets miljøtilstand er ulik i nedre og øvre del. Den nedre delen er blant annet på
virket av forurensning fra jordbruksarealer, avløpsvann, og et avfallsdeponi. Tilstanden i nedre 
Drogga er derfor vurdert som dårlig. Vassdragets øvre deler består av forholdsvis upåvirkede 
skogs områder og har god tilstand.

Om vassdraget
Droggavassdragets nedbørsfelt strekker seg over arealer i Nes kommune. 
Den øvre delen av vassdraget ligger i forholdsvis  upåvirkede skogs
områder. Vannet drenerer gjennom Veslesjøen og Dragsjøen og ned i 
kulturlandskapsområder med leirjord der vannet er klart mer farget. Den 
nederste delen av Drogga gikk tidligere fritt gjennom Årnes sentrum. På 
1980 tallet ble over én kilometer av Drogga ble lagt i rør og kanalisert fra 
SolliKjus og nesten til utløpet ved Glomma.

Bruk av vassdraget
Området rundt Veslesjøen og Dragsjøen er populære friluftslivsområder. 
Veslesjøen er statlig sikret friluftsområde og er mye benyttet til bading og 
fiske. Fiske i selve elva antas begrenset. Elva benyttes delvis til jordbruks
vanning. Dragsjøen er drikkevannskilde for Årnes vannverk. Edelkreps var 
tidligere registrert i flere steder i vassdraget, men nåværende forekomst 
er usikker.

Utfordringer i vassdraget
Hovedutfordringen i de nedre delene av Droggavassdraget er for store 
tilførsler av næringsstoffer (spesielt fosfor), jordpartikler, organisk stoff og 
bakterier. Disse tilføres ved avrenning fra dyrket mark, samt avløpsvann fra 
kommunalt avløpsnett og fra private avløpsanlegg. Lokalt kan også hus
dyrgjødsel utgjøre en vesentlig påvirkning. Belastningene fører til forringet 
vannmiljøtilstand og forhold for fisk, vannlevende dyr og planter, samt økt 
risiko for algeoppblomstringer. I nær tilknytning til elva er også et privat 
avfallsdeponi (Ødegården) som representerer en ekstra forurensningskilde 
med næringsstoffer, organisk stoff, tungmetaller og organiske miljøgifter.

Basert på overvåkningsdata fra 2014 er den økologiske tilstanden i den 
nedre delen av Drogga dårlig. Tilstanden i øvre deler av Drogga er god, 
mens Dragsjøen har svært god tilstand. Det er derfor behov for å iverk
sette avbøtende tiltak for å bedre tilstanden i nedre Drogga.

* Usikkerhet rundt fosfortilstand grunnet leirpåvirkning

Miljøtilstandsvurdering for nedre Drogga 

Parameter Tilstandsklasse

Alger Moderat

Bunndyr Dårlig

Fosfor Moderat eller dårligere*

Nitrogen Svært dårlig

Samlet vurdering Dårlig

KART (www.vann-nett.no)

Foto: K.M
oseby

Vann-Nett ID: 0023404R, 0023403R, 0024326L
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Hvordan skal dette vassdraget forbedres
Tilstanden i vassdraget skal overvåkes i perioden 2015 – 2021. Kom
munen jobber kontinuerlig for å redusere utslipp fra det kommunale 
avløp og overvannsnettet. Oppgradering av private avløpsanlegg eller 
tilknytning til kommunalt avløpsnett er under planlegging og skal være 
gjennomført innen 2021. Tiltak for å redusere avrenning fra dyrket mark 

Estimerte fosforutslipp til vassdraget
Store tilførsler av biologisk tilgjengelig fosfor kan ha en vesentlig 
negativ innvirkning på vannmiljøet. Avrenning fra jordbruksområder 
er den dominerende fosforkilden. Drogga er betydelig påvirket av 
avløpsvann fra det kommunale avløpsnettet i form av lekkasjer og 
overløp fra pumpestasjoner (mangelfulle estimater). Nederste del av 
Drogga mottar også overvann fra Årnes sentrum (tette flater). Om
rådet har også spredt bebyggelse der ca 50 private avløpsanlegg 
ikke tilfredsstiller dagens rensekrav. Noe fosfor tilføres vassdraget 
fra naturlige kilder som utmark og jordsmonn eller naturlig erosjon 
i raviner og elvekanter.

Utslipp av biologisk tilgjengelig fosfor 2013

Avvik fra miljømål Vurdering av miljøtilstand og tiltaksbehov
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Avvik fra naturtilstand Økologisk tilstand 
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kan finansieres ved tilskuddsordningene «regionalt miljøprogram» (RMP) 
og «spesielle miljøtiltak i landbruket» (SMIL). Behov for miljørådgivning i 
jordbruket vil bli vurdert i 2015. Det er behov for videre overvåkning og 
løpende vurdering av ytterligere tiltak for å redusere lekkasje av sigevann 
fra Ødegården avfallsdeponi.

Spredt avløp

Kommunalt avløp

Jordbruk

Leire / naturlig

Tette flater

Droggavassdraget ved rådhuset. Foto: K.Moseby
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69 68 16 39 eller 99 53 96 45

Postboks 114, 2151 Årnes Faktarket er utgitt Mars 2015

Kontakt 

Lite God

Moderat Moderat

Betydelig Dårlig

Svært stort Svært dårlig

Tilsvarer uberørt Svært god
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Vannområde Øyeren Budsjett Merknad

Inntekter

Tilskudd fra Fylkesmannen OA- Landbruksavdelingen

Tilskudd fra Fylkesmannen OA- Miljøvernavdelingen 175 000 Øremerket til overvåkning

Tilskudd Miljødirektoratet (via Vannregionmyndigheten Ø-FK) 60 000 Driftstilskudd

Tilskudd fra Akershus FK 220 000 75K Driftstilskudd + kunnskapsinnhenting, medvirkning

Tilskudd Østfold FK (VRM)

Aurskog-Høland kommune 0 Fritatt for medlemskontingent

Eidsberg kommune 0 Fritatt for medlemskontingent

Eidsvoll kommune 0 Fritatt for medlemskontingent

Enebakk kommune 103 000  

Fet kommune 124 000

Nes kommune 314 000

Nord-Odal kommune 0 Fritatt for medlemskontingent

Rælingen kommune 39 000

Spydeberg kommune 0 Fritatt for medlemskontingent

Sør-Odal kommune 0 Fritatt for medlemskontingent

Sørum kommune 198 000

Trøgstad kommune 110 000

Ullensaker kommune 197 000

Totale inntekter 1 540 000

Bruk av driftsfond (overført fra 2014) 926 000 Fra regnskap 2014

Refundert mva 385 000

Sum inntekter og bruk av driftsfond 2 851 000

Utgifter

Administrasjonskostnader

Lønn inkl. sosiale utgifter 835 000

Reiseutgifter (bil, offentlig, fly) 35 000

Leie av kontor inkl print og materiell (prosjektleder) 30 000 Opp fra 18 000 (nå inkl print)

Leie av møtelokaler 40 000 Opp fra 30 000

Telefon og bredbånd, bruk 5 000

Kjøp av inventar og utstyr (PC-, kontorutstyr etc.) 5 000

Forbruksmateriell (kontormateriell, print, trykk etc.) 10 000 Ned fra 20 000 (Inkluderte tidligere print)

Aviser og tidsskrifter (medlemskap) 1 000 Ned fra 2000

Bevertning / møteutgifter 50 000 Opp fra 40 000

Annonser 30 000 Ned fra 35 000

Opplæring i vannområdet (seminarer, foredrag, kursing) 150 000 Opp fra 50 000

Totale administrasjonskostnader 1 191 000

Konsulenttjenester

Diverse konsulentbistand (seminarer, befaringer, rådgivning) 200 000 Tidligere 120000

Nye og videreførte prosjekter fra 2014* 400 000 Tidligere 250 000

Miljøfaglige undersøkelser / problemkartlegging 300 000 Over VO budsjett

Overvåkningsprogram (midler fra FM-OA + FM Ø) 225 000 Benyttes til å dekke deler av overvåkningsutgifter

Fakttark + oppdatering av vannområdets nettsider, informasjon 150 000

Totalt konsulenttjenester 1 275 000

Betalt mva 385 000

Totale utgifter inkl mva 2 851 000

*Caseprosjekt avløp, kurs spredt avløp, saksbehandlingsverktøy spredt avløp, informasjonsformidling og miljørådgivning** i landbruket 

** Herunder miljørådgivning i Trøgstad 110.000 kr



 

 

Sentraladministrasjonen  
Postadresse: Postboks 220 E-post: sentralpost@ostfoldfk.no 
Kontoradresse: Oscar Pedersensvei 39,  Sarpsborg Internett: http://www.ostfoldfk.no/ 
Telefon: 69 11 70 00 Telefaks: 69 12 65 02 Org.nr.: 974 544 407 
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Fortsatt samarbeid i lokale vannområder etter 2015 
 
Den regionale vannforvaltningsplanen for vannregion Glomma og vannforvaltningsplanen 
for Grensevassdragene skal vedtas i 2015, og vil være gjeldende fra 2016-2021. Arbeidet 
lokalt i vannområdene har vært vesentlig for utarbeidelse av forvaltningsplanene.  
 
Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) følger vannforskriftsarbeidet med et 
forskningsprosjekt. Forskerne ser blant annet på samordningen mellom ulike myndigheter 
for å få en helhetlig vannforvaltning. Vannregion Glomma er en av de mest komplekse 
vannregionene med svært mange aktører. Likevel scorer vannregionen høyt på 
undersøkelser og intervjuer om opplevd forankring og samordning i arbeidet. Dette skyldes 
sannsynligvis godt organiserte vannområder med en dedikert prosjektleder / daglig leder. 
 
De fleste vannområdene i vannregion Glomma er organisert som et interkommunalt 
samarbeid der både kommuner og fylkeskommuner bidrar til finansiering av driften av 
vannområdet. Alle vannområdene har ansatt en prosjektleder / daglig leder i engasjement 
eller fast stilling. En leder på heltid muliggjør et effektivt løp i arbeidet etter vannforskriften, 
og sikrer en god samarbeidsarena for kommunenes vannforvaltning. Slik har lokal 
medvirkning og faglig forankring fått det nødvendige fokus. Det har gitt kontinuitet og 
fremdrift i arbeidet mot de ulike milepælene og fristene. 
 
Arbeidet med den regionale vannforvaltningsplanen har pågått i flere år, men vi er fortsatt 
bare i starten på et langsiktig arbeid for bedre vannmiljø. Det skal arbeides løpende med 
styrking av kunnskaps- og beslutningsgrunnlaget, og med gjennomføring av miljøtiltak. 
Reviderte og stadig bedre planer skal foreligge i 2021 og 2027. Slik fortsetter arbeidet med 
planlegging og gjennomføring fram til 2033, som vist i figuren nedenfor. Det er derfor viktig 
at dette ses på som et fast, løpende arbeid med fortsatt høy / økende innsats. 
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Figuren viser planperiodene for gjennomføring av vannforskriften fram til 2033. 
 

 
 
Kommunene har en nøkkelrolle i vannforvaltningen og i arbeidet etter vannforskriften, siden 
kommunene er nærmest både vannet og innbyggerne. Det har både politisk betydning og er 
i allmennhetens interesse at kommunenes engasjement og kunnskap om vann benyttes i 
vannforvaltningen. For å sikre god lokal forankring og måloppnåelse er det viktig at alle 
involveres. Vannforskriften er også et sentralt verktøy for kommunene for å nå sine 
brukermål for vannet.  
 
Kommunene har gjennom samarbeidet med andre kommuner i vannområdet fått et større 
nettverk innen ulike fagområder, og dratt nytte av erfaringsutvekslingen mellom 
kommunene. Organiseringen i et vannområde har vært tidsbesparende for kommunene ved 
at prosjektleder har koordinert innspill og leveranser som kreves etter vannforskriften. 
 
Det er viktig at den kompetansen som er bygget opp innen vannforvaltning i lokale 
vannområder sikres i et langsiktig perspektiv. Arbeidet med vann etter vannforskriften er 
fast og løper fram til 2033. Det er brukt mye tid og ressurser på å bygge kunnskap og 
kompetanse, og det er vesentlig for det videre arbeidet at denne kompetansen beholdes.  
 
Vannregionmyndigheten for vannregion Glomma vil arbeide aktivt for at vannområder som 
har ansatt prosjektleder / daglig leder i full stilling også i framtiden skal få økonomiske 
tilskudd, slik at arbeidet forblir et spleiselag mellom lokale og regionale myndigheter. 
 
 
Med hilsen 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent av 
 
Per Inge Bjerknes Atle Haga 

leder vannregionutvalget Fylkesrådmann 
 


