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                                                                            Referat 

 

Administrativ prosjektgruppe  

Møte nr. 1-2014. 

 

Dato:    13.05.2014 

Tid:    09:30 – 12 

Sted: 
Nordre Øyeren 
Våtmarkssenter, Fet 

Møte innkalt av: Kristian Moseby 

Møtedeltakere: Anja C. Winger (Akershus Fylkeskommune), Stein Rosten (Enebakk), Marit Haakaas (Trøgstad), 
Henning Colbjørnsen (Rælingen), Leiv O. Knutson (Nes), Karl Alfred Bjølgerud (Fet) Torunn Hoel (Sørum), Nina 
Værøy (Ullensaker), Simon Haraldsen (Fylkesmannen i Oslo og Akershus), Kristian Moseby (prosjektleder). 

 

Ikke møtt: Eidsberg, Eidsvoll, Spydeberg, Nord-Odal, Sør-Odal, Aurskog-Høland, Norges Vassdrags- og 
energidirektorat, Statens vegvesen, Fylkesmannen i Østfold, Fylkesmannen i Hedmark. 
 

Referent: Kristian Moseby 

Møteagenda 

1. Velkommen 

2. Aktivitetsplan 2014 

3. Tiltaksanalyse 

4. Faktaark av tiltaksanalysen 

5. Prioritering av budsjettmidler 

6. Overvåkningsprogram 

7. Årsmelding 2013 

8. Orienteringssaker (5) 

9. Neste møte 

10. Eventuelt 

 

  

 
1. Velkommen  
 

Ansvarlig Frist 

Det var ingen merknader til referat fra møte 28.10.2013, dagsorden ble godkjent.    
 

 

2. Arbeidsprogram VO Øyeren 2014   

 

Forslag til arbeidsprogram for siste halvdel av 2014 ble gjennomgått. Det ble foretatt 
enkelte justeringer. Hovedfokus frem mot sommeren vil bli å ferdigstille vannområdets 
tiltaksanalyse og utarbeide en faktaarkmal. Videre har vannområdet to utlysninger på 
Doffin («prosjekt leireelver» og overvåkning 2014) som skal igangsettes. Etter 
sommeren vil fokus rettes mot høringen av forvaltningsplanen for Glomma. Det skal 
avholdes medvirkningsmøter, fagseminarer og befaringer i kommunene. Det skal også 
arrangeres et tiltaksanalyseseminar, der hovedkonklusjonene fra vannområdets 
tiltaksanalyse presenteres.      

 

Forslag til arbeidsprogram ble godkjent. 
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3. Tiltaksanalyse   

Oppdatert tiltaksanalyse for vannområde Øyeren (versjon 3 - 12.05.2014) ble 
gjennomgått. Ulike deler av tiltaksanalysen ble diskutert, blant annet fremstillingen av 
forurensningsregnskapet. Det var enighet om at man bør forsøke å kommentere 
usikkerheten ved de ulike forurensningsestimatene. Det var ønske om å synliggjøre 
usikkerheten i +/- %. Kristian påpekte at det er meget vanskelig å kvantifisere total 
usikkerhet da man i forurensningsestimatene drar inn mange usikkerheter. Kristian 
undersøker om det er mulig å kommentere usikkerhetene i prosent og gir tilbakemelding 
til prosjektgruppa. 

 

Det ble også diskusjon rundt vurderingen av tiltakskostnadene for de ulike sektorene. 
Det er behov for å vurdere kostnadsestimatene i tiltaksanalysen nærmere. Dette vil bli 
tema på faggruppenes møter i mai. Det er i tillegg nedsatt en gruppe 
vannområdeprosjektledere som skal vurdere tiltakskostnadsberegninger og hvordan 
dette kan gjøres likt for alle vannområder i vannregion Glomma. Per i dag er kostnadene 
utregnet på ulik måte i de ulike vannområdene. Kostnadene kan derfor per dags dato 
ikke sammenlignes vannområdene i mellom. 

 

Behov for møte med referansegruppa før sommeren ble diskutert. 3. juni ble foreslått 
som møtedato. Leiv og Kristian tar ansvar for dette og kontakter de viktigste 
interessentene for å vurdere behov for møtet. Vannområdets faggrupper vil gjennomgå 
tiltaksanalysen i mai-møtene. Tiltaksanalysen sendes til prosjektgruppa for godkjenning 
etter at innspillene fra faggruppene, og eventuelt andre har kommet inn. 

 

Det skal arrangeres ett tiltaksanalyseseminar og fagseminarer høsten 2015. Det ble ikke 
tid til å diskutere dette i møtet. Seminaret planlegges i løpet av sommeren. Forslag til 
innhold sendes prosjektgruppa. Kristian oppfordret alle til å komme med forslag til 
temaer som belyses, både til tiltaksanalyseseminaret og fagseminarene.  
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4. Faktaark av tiltaksanalysen   

 

Styringsgruppa har vedtatt at vannområdet skal lage vassdragsvise faktaark av 
tiltaksanalysen. Det ble besluttet å avsette en arbeidsgruppe for å utarbeide forslag til 
layout. Gruppa består av Torunn Hoel, Nina Værøy og Kristian Moseby. Tilbud innhentes 
av Kristian i løpet av sommeren, der det bes om tre ulike layout forslag. Arbeidsgruppa 
får mandat til å velge leverandør. Valgt leverandør lager utkast til faktaark som 
presenteres for prosjektgruppa. 

 

Faktaarkene planlegges ferdigstilt tidlig høsten 2014. 
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5. Prioritering av budsjettmidler   

 

Prosjektgruppa har fått mandat av styringsgruppa (Vedtak i sak 6, STY-møte 2-2013) til 
å prioritere bruk av midler til caseprosjekter og miljøfaglige undersøkelser.  

 

Vannområdet har besluttet å gjennomføre et prosjekt som belyser tilstandsvurdering av 
leirpåvirkede vannforekomster. Målsetningen for prosjektet er å vurdere miljøtilstand og 
miljømål, samt parametervalg og gi konkrete råd til forvaltningen. Forslag til 
prosjektbeskrivelse og konkurransegrunnlag ble utarbeidet av arbeidsgruppen for 
prosjektet (Terje Wivestad, Nina Værøy, Leiv. O. Knutson og Kristian Moseby). 
Prosjektbeskrivelsen ble sendt ut på innspillsrunde 02.04.2014. Det var ingen innspill til 
endringer og anbudskonkurranse ble satt i gang. Tilbudsfristen ble satt til 20.mai 2014. 
Det ble kort orientert om finansieringen for prosjektet inkludert omdisponering av enkelte 
av vannområdets budsjettmidler (avklart med leder av styringsgruppa). 

 

Forslag til miljøfaglige undersøkelser 2014 ble sendt ut på innspillsrunde til 
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prosjektgruppa og økologigruppa 23.april 2014. Det var ingen innspill til endringer og 
anbudskonkurranse ble satt i gang. Tilbudsfristen ble satt til 2.juni 2014. Prosjektleder 
følger opp anskaffelsen videre i samråd med økologigruppa. Det ble kort orientert om 
finansieringen for prosjektet inkludert omdisponering av enkelte av vannområdets 
budsjettmidler (avklart med leder av styringsgruppa). 

 

Styringsgruppa for vannområdet har vedtatt å avsette midler til caseprosjekter. Det var 
enighet i prosjektgruppa at midlene fordeles mellom faggruppene landbruk og 
vann/avløp. Faggruppene kommer med forslag til caseprosjekter som midlene kan 
benyttes til. Forslagene sendes prosjektgruppa for godkjenning for prosjektene 
igangsettes.   

 

6. Overvåkningsprogram   

 

Det ble kort orientert om status for overvåkningsprogram. Det ble diskusjon rundt 
forventninger til kommunes fremtidige overvåkning og finansieringen av dette. 
Fylkesmannen påpekte at det er viktig å overvåke vannforekomster med stort avvik fra 
miljømål. Det ble ikke tid til å gjennomgå overvåkningsprogrammet i detalj. Det var 
enighet om at det bør avholdes kommunevise møter om overvåkning tidlig høsten 2014, 
for å avklare detaljer. Kristian innkaller til disse møtene. Økologigruppa gjennomgår 
overvåkningsprogrammet i møte 13.05.2014. 
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7. Årsmelding VO Ø 2013   

 

Utkast til årsmelding for vannområde Øyeren 2013 ble gjennomgått. Utkastet er basert 
på malen fra årsmeldingen 2012. Det kom innspill til at rekkefølgen i dokumentet endres 
slik at vannområdets oppnådde milepæler flyttes fremst. Kristian sender nytt utkast til 
årsmelding til prosjektgruppa per e-post for godkjenning. 
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8. Orienteringssaker (5)   

 

1. VRM. 

Kristian orienterte kort om status for oppfølging fra Vannregionmyndigheten for Glomma.  

2. Forvaltningsplan 

Det ble kort orientert om status for utkast til forvaltningsplan og tiltaksprogram for 
Glomma. 

3. NIVA/NIBR prosjekt 

Det ble gitt en kort orientering om et mulig samarbeidsprosjekt med NIVA/NIBR der man 
ser nærmere på hvordan implementeringen av EU’s vannrammedirektiv er gjort i 3 
vannområder i Vannregion Glomma. Det vil i september 2014 avklares om prosjektet 
vil gjennomføres. 

4. Høring GLB 

Det ble kort orientert om at GLB har en høring om et 5 års prosjekt med endret 
flomtapperegime i Øyeren og Glomma. 

5. Prosjekt kvikksølv i fisk 

Det ble kort orientert om status og resultater for prosjekt kvikksølv i fisk. 

 

 

 

9. Neste møte   

Det innkalles til neste møte ved behov.   

10. Eventuelt   

----   

 


