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Tiltak / arbeidsmål Hovedansvar Medvirkende Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des LøpendeMerknad

Implementere regional vannforvaltningsplan i kommunenes planer KOM KOM + FK X Prioriteringer og miljømål fra regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016- 2021 innarbeides i kommunenes planer

Søke ekstern finansiering PL PG 15 15 X Miljødirektoratet frist 15.jan, Klima og Miljøprogram 15. feb. Det rapporteres om bruk av eventuelle tilskudd

Avslutte regnskap PL 15 I tråd med interne frister Nes kommune

Ferdigstille spørreundersøkelse kommunalteknikk VO Øyeren PL AU 15 Sendes til kommunene  

Utarbeide utkast til årsmelding PL PG 10 Godkjenning av prosjektgruppa og styringsgruppemøte og  sendes til kommunene, Fylkesmannen og Fylkeskommunene

Forberedende arbeid med status over gjennomførte tiltak PL + Alle faggr FM X X Grunnlag for årsrapportering. Status for tiltak i Vann-Nett

Møte prosjektgruppa PG PL 15 X X Gjennomgang av saker til styringsgruppa

Gjennomgang og innspill til veileder for feilsøking på avløpsnettet VO Øyeren AU + FA PL X 23 Faglige innspill til konsulent i tråd med egen fremdriftsplan. Frist for ferdig veileder 23. mars

Møte styringsgruppa PL PG 4 Status for tiltak, oppfølging kommunevis,  spørreundersøkelse, veileder avløp, årsmelding, regnskap, budsjett

Møte faggruppe økologi PL FØ 11 Gjennomgang av utkast til overvåkningsrapport og overvåkningsprogram 2018

Gjennomgang og innspill til overvåkningsrapport FØ PL 12 Utkast mottas 6. april. Gjennomgang med faggruppe økologi. Faglig  innspill til konsulent.

Anskaffelse prøvetaking og undersøkelse av bunndyr og begroingsalger FØ PL X I henhold til overvåkningsplan hvert 3 år (forrige runde i 2015). Gjennomgang av lokaliteter som skal undersøkes

Møte referansegruppe rullering av regionalt miljøprogram i landbruket PL FL 13 Bidra inn i gruppa med innspill. Ny RMP skal være ferdig innen 15. november og tre i kraft fra 1.1.2019.

Møte faggruppe avløp FA PL 17 Bidrag inn i Miljødirektoratprosjekt, revisjon tiltakslister,  innleggelse av status for tiltak  i vann-nett

Møte faggruppe landbruk FL PL 24 Bidrag inn i Miljødirektoratprosjekt, status og tiltaksbehov, avklaringer etter møte i RMP referansegruppemøte 13.4

Revisjon av lister over foreslåtte og planlagte tiltak  vannområde Øyeren Alle Fagg + FM PL X X Avklare med eventuelle sektormyndigheter revisjon av innmeldte tiltak og eventuell innlegging av tiltaksstatus i Vann-Nett

Faktura til kommunene (sekretariatsbidrag 2018) PL 6 I tråd med vedtak i styringsgruppa

Rapport for overvåkning 2017 ferdigstilt. Sendes til kommunene Konsulent PL 31 Utsatt frist for ferdig rapport (tidligere frist var 15.april)

Bidrag inn i tiltaksrosjekt Miljødirektoratet PL X X X I henhold til egen fremdriftsplan Miljødirektoratet

Oppdatere tiltaksstatus i rapportsystem for vannregion Glomma PL 15 I henhold til dialog og frister fra vannregionmyndigheten for Glomma

Utsendelse av mal for saksfremlegg og bakgrunnsdokumenter til kommunene PL PG 15 I samarbeid med nabovannområder. Elementer i saken; årsmelding, tilstand i vassdragene, status / gjennomførte tiltak

Oppdatere kunnskapsgrunnlaget i vann-nett (karakterisering , klassifisering) FM PL 20 X I henhold til frist og retningslinjer fra Miljødirektoratet. Fylkesmannen har frist 1.juni.

Sommerferie -

Oppdatere tiltak og status for tiltak i Vann-nett for tiltak der kommunen er 
sektormyndighet. Samordning med andre sektormyndigheter PL KOM ? 29 I henhold til frist og retningslinjer fra FK  / MDIR. Frist for alle sektormyndigheter 1.sept 2018. ESA frist 22. des 2018.

Meddele kostnader til kommunene (medlemskontingent og overvåkning  2019) PL 31 I henhold til vedtak i styringsgruppa

Faktura til kommunene (overvåkning 2018) PL 31 Justeres i forhold til tilskudd til overvåkning

Statusmøter med kommunene, Enebakk, Fet, Nes, Rælingen, Sørum, Trøgstad 
og Ullensaker (i samabeid med vannområdene som kommunene deltar i) PL PG X X Prosjektgrupperepresentant koordinerer internt i kommunen og avklarer møtedato. Gjennomgå status og behov for tiltak

Bidrag inn i tiltaksrosjekt Miljødirektoratet PL X X X X X I henhold til egen fremdriftsplan Miljødirektoratet

Møte fagruppe landbruk 19 Avklare arbeidsmål og eventuelle søknader om tilskudd 2019,  rullering RMP, planlegging av informasjon til gårdbrukere

Møte faggruppe avløp 26 Avklare arbeidsmål og eventuelle søknader om tilskudd 2019

Utarbeide budsjett og arbeidsplan for 2019 PL PG 31 Avklare tilskuddsmidler og  om det skal utarbeides søknader om tilskudd for 2019

Rapport for miljørådgivningsprosjekt 2017  ferdigstilt Konsulent KOM / PL 31? Den aktuelle kommunen og prosjektleder gir innspill til rapportutkast

Møte prosjektgruppa 17 Status og videre fremdrift for delmål 2018, arbeidsmål 2019, budsjett 2019,  innspill vesentlige vannforvaltningsspørsmål?

Møte referansegruppe rullering av regionalt miljøprogram i landbruket ? Usikker på møtedato. Ny RMP skal være ferdig innen 15. november og tre i kraft fra 1.1.2019.

Møte styringsgruppa PL PG 15 Status for tiltak, oppfølging kommunevis, foreløpig regnskap, utkast til budsjett 2019, arbeidsplan 2019

Møte faggruppe økologi FØ PL / Konsulent 28 Gjennomgang av resultater sammen med konsulent. Forberede konkurransegrunnlag for anskaffelse januar  i 2019 

Utarbeide faktaark om  viktige jordbrukstiltak FL PL X X 31 Informasjon også om  nytt regionalt miljøprogram. Kommunene sender ut til gårdbrukerne i kommunen (må avklares når)

Forkortelser: SG = Styringsgruppa,   PG = Prosjektgruppa, FA = Faggruppe avløp, FL= Faggruppe landbruk, FØ = Faggruppe økologi, PL = Prosjektleder, FK = Fylkeskommunen Ø/A,  FM = Fylkesmannen Ø/OA, KOM= Kommune, AU= arbeidsutvalg

Fortsettelse neste side ----> ----> ---->  



Tiltak / arbeidsmål Hovedansvar Medvirkende Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Løpende Merknad

Gjennomføre tiltaksrettet overvåkning,   justere prøvetakingsprogram etter behov FØ / PL FM + PG X
Være oppdatert på resultatene/ ha løpende dialog med firma som gjennomfører overvåkningen og melde tilbake til kommunene hvis 
noe ekstraordinært. 

Følge opp andre pågående interne/eksterne prosjekter, møter i arbeidsutvalg* PL PG + Alle fagg+ FM X Etter behov

Utarbeide /oppdatere faktaark og annet informasjonsmateriale PL + FM PG + FG X Eksempelvis vassdragsvise faktaark

Vurdere revisjon av kommunenes lokale forskrifter om mindre avløpsanlegg FA PL X Usikkert om aktuelt og når. Må vurderes etter anbefalinger fra faggruppe avløp og eventuell revisjon av nasjonal forskrift.

Bistå ifm oppdatering av relevant planverk, eks vannmiljøplaner PL X Etter kommunenes ønske

Innspill til planprogram og vesentlige vannforvaltningsspørsmål vannregion Glomma PL ? ? ? X Frist for leveranse til KLD 1.1.2019

Løpende dialog med kommunene, fylkeskommune og Fylkesmannen PL PG X Følge opp prosessmilepæler og eventuelle organisatoriske endringer i forbindelse med revidering av vannforskriften

Samarbeide med nabovannområder og relevnte fagmiljøer PL X

Deltakelse på aktuelle fagseminarer, møter, kurs PL X

Oppdatere vannområdets nettsider PL PG + FG X

Informasjonstiltak utad (medier, medvirkning o.l.) PL PG X Synliggjøre viktigheten av arbeidet for bedre vannkvalitet, både fra vannområdet og kommunene

* Blant annet tiltaksprosjekt Miljødirektoratet, årsrapportprosjekt vannregon Glomma, minirenseanleggprosjekter, prosjekt vannføringsstasjoner, vegsaltprosjekt, informasjonsformidling/forbedring av vannområdets nettsider og eventuelle nye prosjekter


