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1/17 – Velkommen, godkjenning av dagsorden og referat

Ansvar/
Frist

Kristian ønsket velkommen. Det var ingen merknader til referat fra møte 29.09.2016,
dagsorden ble godkjent.
2/17 – Orienteringssaker

1. Justering av overvåkningsprogram vannområde Øyeren 2017 – rapport 2016
Kristian orienterte om at NIBIO har gjennomført vurderinger av vannområde Øyerens
forurensningsregnskap og estimert forurensningstilførsler basert på eksisterende
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overvåkningsdata. På bakgrunn av anbefalinger fra NIBIO har det blitt besluttet at
prøvetakingsfrekvensen for 8 overvåkningsstasjoner økes fra 12 til 24 for året ut året 2017.
Det er sendt søknad om økonomisk støtte til Miljødirektoratet for å dekke deler av utgiftene.
Linda Grimsgaard (Rælingen kommune, leder av økologigruppa), Ruben Pettersen
(Fylkesmannen i Oslo og Akershus) og Kristian deltok på møte med Norconsult 16.januar for
å avklare omfang og innhold i rapport for overvåkning 2016. Det ble i etterkant av møtet
sendt en bestilling i notatsform til Norconsult.

2. Søknader om økonomisk tilskudd 2017
Vannområde Øyeren har som nevnt i sak 1/17-1 søkt Miljødirektoratet om tilskudd (150.000
kr) til overvåkning av vassdragene. I tillegg har vannområdene Haldenvassdraget, Morsa,
Glomma Sør og Øyeren i samarbeid søkt Miljødirektoratet om økonomisk støtte (2.000.000 kr)
til videreføring av de ulike prosjektene innen tema private avløpsanlegg. Det forventes at
søknadene behandles i løpet av april/mai 2017.

3. Status for rapporteringssystem for tiltak vannregion Glomma
Kristian holdt en kort presentasjon om systemet. Det er avsatt en arbeidsgruppe i vannregion
Glomma, bestående av vannområdekoordinatorer, NIBIO, Østfold fylkeskommune og
Akershus fylkeskommune arbeider videre med videreutviklingen.

4. Møtegodtgjørelse bondelaget
Kristian orienterte om at vannområdets styringsgruppe i forrige møte vedtok utbetaling av
møtegodtgjørelse.

5. Endringer lederverv faggrupper
Kristian orienterte. Torunn Hoel, Sørum kommune, trådte av som leder i faggruppe landbruk
15.2.2017. Pernille Aker, Nes kommune, tiltrådte som ny leder av faggruppe landbruk fra og
med 20.02.2017, foreløpig for ett år. Leiv Knutson vil i løpet av april tre av som leder av
faggruppe avløp. Det legges opp til valg av ny leder i faggruppe avløp i neste møte 19.april
2017.

6. Orientering Mattilsynets deltakelse i vannområdearbeidet
Sarita Winsevik deltok i møtet, som representant for Mattilsynet, og orienterte. Det er ikke
endelig avklart fra Mattilsynets side i hvilken grad de vil være aktive representanter i
vannområdene. Mattilsynet har folkehelse som ett viktig arbeidsområde, herunder
drikkevann, plante- og dyrehelse. Under Mattilsynets ansvarsområder, som kan være
relevante for vannområdene, faller blant annet fiskehelse, miljøgifter i fisk, krepsepest (ikke
edelkreps), fastsette normer og krav i forbindelse med bruk av slam fra avløpsrenseanlegg.
Til dels kan også Mattilsynet ha ansvar i forbindelse med bruk av pesticider, og kanskje
delansvar i forbindelse med fremmede planteskadegjørere, slik som vasspest.
3/17 – Saker til styringsgruppa
Det var enighet om at det fremover legges opp til at de viktigste sakene som skal behandles i
styringsgruppa tas opp i prosjektgruppa under en sak med navn «saker til styringsgruppa».
Kristian orienterte om hvilke saker som var planlagt tatt opp i neste møte i styringsgruppa
22.3.2017. Det var ingen konkrete innspill til saker utover dette. Med hensyn til fremdriften
for flere av sakene som skal opp i styringsgruppa var det enighet om at styringsgruppemøtet
22.3. utsettes. Kristian utsetter møtet og kaller inn styringsgruppa til ny møtedato før
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sommeren.

4/17 – Forslag til mal for felles saksfremlegg, årsmelding, overvåkning, tiltakslister
Kristian orienterte om at vannområdene Leira-Nitelva, Hurdal-Vorma og Øyeren har hatt
dialog om at behandling av vannområdenes årsmelding, tiltakslister, og
overvåkningsrapporter bør samkjøres, slik at kommunene med flere vannområder har
anledning til å behandle disse politisk samtidig. Forslag til mal for saksfremlegg ble utdelt i
møtet.
Det var enighet om at innholdet og teksten i saksfremlegget bør holdes på ett overordnet
nivå, og at lister over tiltak for hver vannforekomst ikke legges ved i saken.
I saksfremlegget før kapitelet bakgrunn legges det opp til ett kort sammendrag, da noen
kommuner har dette i sine saksfremleggmaler. Kristian sender saksfremlegg inklusive vedlegg
til prosjektgrupperepresentantene som har ansvar for å bringe dokumentene videre til aktuell
saksbehandler i sin kommune. Saken bør fortrinnsvis behandles før sommeren 2017.
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5/17 – Økonomi
Kristian la frem sluttregnskap for vannområde Øyeren og forslag til revidert budsjett for
vannområdet for 2017. Regnskapet ble godkjent uten merknader. Revidert budsjett ble
godkjent med noen forslag til justeringer, som tas inn i budsjett og legges frem for
styringsgruppa i neste møte:
1. Annonsert tilskudd fra Akershus-FK for 2017: 242.000 kr
2. Bruk av fondsmidler nedjusteres (eventuelt overskytende fondssaldo synliggjøres som
bunnlinje nedenfor budsjettabellen)
3. Det vurderes behov for å avsette en budsjettpost til innleie av personell for å bistå
prosjektleder til administrative oppgaver
Medlemskontingent for vannområde Øyeren foreslås uendret for 2017. Kristian legger frem
sluttregnskap revidert budsjett for godkjenning i neste styringsgruppemøte.
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6/17 – Årsmelding vannområde Øyeren 2016
Årsmelding var ikke klar til møtet og ble ikke vurdert. Det var enighet om å benytte samme
mal som for årsmelding for 2015. Kristian ferdigstiller årsmeldingen og sender til
prosjektgruppa for godkjenning per e-post.

KM

7/17 – Seminar vannområde Øyeren
Program for seminaret ble gjennomgått og det ble foretatt en rekke avklaringer om
gjennomføring og hvem som bidrar med hva. Kristian jobber videre med forberedelsene og
sender kopi av seminarprogrammet til lokale medier. Det lages også en
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questbackundersøkelse for å evaluere seminaret.
8/17 – Vannområdets arbeid 2017
Faggruppenes arbeid: Kristian gjennomgikk de viktigste tiltakene/gjøremålene som er nevnt
for året 2017 i vannområde Øyerens tiltakslister for faggruppene landbruk, avløp og økologi.
Den enkelte faggruppe arbeider videre med å følge opp disse gjøremålene.

Faggru
ppene

Studietur: Vannområdene Haldenvassdraget, Morsa, Glomma sør arrangerer en felles
studietur for sine landbruksgrupper i juni 2017. Det var enighet om at landbruksgruppa i VO
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Øyeren også kan delta på denne turen. For året 2018 vurderes det nærmere eventuell
studietur for andre grupper i vannområdet.
Revisjon av vannområdets nettsider: Det var enighet om at vannområdets nettside bør
fornyes. Kristian sender e-post til alle grupper i vannområdet for å be om innspill. Endringene
vil trolig bli såpass vesentlige at de må foretas av konsulent eller personell med grafisk
kompetanse. Kristian avklarer anbudskonkurranse, prisforepørsel når dette er klart.
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9/17 – Neste møte
Kristian kaller inn til neste møte, avholdes fortrinnsvis før sommeren.
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10/17 - Eventuelt
Anja Winger orienterte/tok opp følgende:
1. Akershus FK arbeider for å igangsatte ett prosjekt der erfaringer fra tidligere vannområders
planarbeid samles og vurderes. Det jobbes med å sikre finansiering til prosjektet.
2. Akershus FK har over internt budsjett bevilget 1,5 millioner ekstra til vannforvaltning i
2017. Det er forventet at tilskudd til vannområde Øyeren for 2017 vil bli 242.000.
3. Miljødirektoratet vil høsten 2017 arrangere en samling for alle vannområdeprosjektledere.
4. Vannregionmyndigheten for Glomma (VRM) ønsker å bistå kommunene og vannområdene
med å informere om at vannarbeidet nå skal over i en handlingsfase. VRM ønsket innspill
til hvordan dette best kan ivaretas, forslagsvis med seminarer for flere kommuner og
vannområder eller ved mer lokale møtearenaer. Prosjektgruppa kom med innspill om at
det er fordelaktig om informasjonen kanaliseres på ett lokalt nivå.
5. Fylkeskommunen er saksbehandler/godkjenningsinnstans i forbindelse med enkelte fysiske
tiltak i vassdrag, samt klimaplanlegging. Akershus fylkeskommune jobber med å avklare
ansvarsområde- og fordeling av ansvaret med Fylkesmannen.
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