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Administrativ prosjektgruppe - møte nr. 1-2018 

Dato/ tid: 15.03.2018 / kl. 10-15 

Møtested: Møterom Fabrikken, Ullensaker rådhus, Furusethgata 12, 2050 Jessheim 

  

 Møte innkalt av/ referent: Kristian Moseby 
  

Møte-
deltakere: 

Anette Åkerstrøm (Ullensaker kommune), Sarita Winsevik (Mattilsynet), Linda Grimsgaard 
(Rælingen kommune), Kristian Moseby (prosjektleder). 

Forfall: Nes kommune, Trøgstad kommune, Eidsberg kommune, Aurskog-Høland kommune, Nord-

Odal kommune, Spydeberg kommune, Sør-Odal kommune, Fylkesmannen i Østfold, 
Fylkesmannen i Hedmark, Eidsvoll kommune, Fet kommune, Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus, Statens vegvesen, Sørum kommune, Enebakk kommune 

Spesielt 

inviterte: 

  

Møteagenda 

Saksnr Sak 

1/18 Velkommen, godkjenning av referat og dagsorden  

2/18 Orienteringssaker 

3/18 Saker til styringsgruppa 

4/18 Pilotprosjekt for tiltak vannområde Øyeren 

5/18 Revisjon av vannområdets nettsider 

6/18 Overvåkningsprogram vannområde Øyeren - revisjon og anbudsprosess 

7/18 Neste møte 

8/18 Eventuelt 

 
Vedlegg: 

 
V1 – Forslag til mal for felles saksfremlegg til årlig sak om vannforvaltning                                                              

V2 – Glomma og Lågen United - sluttrapport og faktaark 
V3 – Høringssvar (felles) vannområde Øyeren til høring av vannforskriften og 

naturmangfoldloven 
V4 – Handlingsprogram vannregion Glomma 2018 - 2021 

V5 – Spørreundersøkelse kommunalteknikk vannområde Øyeren                                      

V6 - Veileder for feilsøking på avløpsnettet                                                                      
V7 – Sluttregnskap 2017 – Forslag til budsjett vannområde Øyeren 2018                                                    

V8 - Utkast til årsmelding for vannområde Øyeren 2017 
V9 – Utkast til arbeidsplan for vannområde Øyeren 2018  

 

1/18 - Velkommen, godkjenning av referat og dagsorden  
Følges 
opp av 

 

Kristian ønsket velkommen. Dagsorden for dagens møte og referat fra møte i prosjektgruppa 
8.3.2017 ble foreslått godkjent. Ingen hadde saker til eventuelt.  

   

 
Konklusjon:                                                                                                                                                                                      

1. Dagsorden godkjennes 
2. Referat fra sist møte i administrativ prosjektgruppe 8.3.2017 godkjennes. 
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2/18 - Orienteringssaker 
Følges 
opp av 

1. Linda orienterte om sandfangseminaret arrangert av vannområde Leira-Nitleva. Det var et 

bra seminar med god oppslutning, der flere fra kommunenes driftavdelinger deltok.                                    
2. Kristian informerte om at Mattilsynet har på høring at de skal foreta en gjennomgang av 

menneskers kvikksølveksponering fra fisk. Kristian sender innspill til Mattilsynet om at det er 
viktig å inkludere også funn fra undersøkelser fra andre institusjoner, slik som vannområdets 

rapport om kvikksølv i 2015.                                                                     

  

Lenke til høring Mattilsynet: VKM-bestilling: Scenariofremstilling av kvikksølveksponering fra 
fisk, med fokus på sårbare grupper (høringsfrist 26.03.2018) 

  

Konklusjon: Til orientering 

  

3/18 - Saker til styringsgruppa 
Følges 

opp av 

1. Bidrag fra vannområde Øyeren inn i Miljødirektoratets tiltaksprosjekt    
  

Kristian orienterte om vannområdets bidrag inn i prosjektet og hva dette vil bestå i. 
Miljødirektoratet vil i styringsgruppemøtet 4.4. orientere nærmere om prosjektet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  

 
Konklusjon:                                                                                                                                                                                      

1. Navn på kommunene som skal bidra bør tas inn i vedtaksteksten. Gruppa mente det ikke 
var behov for annen formalisering. Kristian følger opp prosjektet videre og det holdes en 
orientering i for styringsgruppa. 
 

KM 

2. Status for arbeidet med vannforvaltning i 2017 - oppfølging av vannforskriften   
  

 
Konklusjon:                                                                                                                                                                                      

1. Sarita tar opp internt i Mattilsynet om det er behov for å føye til noen tiltak i liste over 
foreslåtte og planlagte tiltak for fagruppe økologi og melder tilbake til Kristian eventuelle tiltak 
som bør med. Kristian forbereder en orientering for styringsgruppa. 
 

SW 

3. Orienteringssaker       
  

 

Konklusjon:                                                                                                                                                                                      

1. Det var ingen innspill til orienteringssakene og disse tas opp i styringsgruppa til orientering. 
 

KM 

4. Valg av ny leder styringsgruppa       

 

Konklusjon:                                                                                                                                                                                      
1. Det kom ingen innspill til saken. Saken tas opp i styringsgruppa. 
 

KM 

5. Spørreundersøkelse kommunalteknikk vannområde Øyeren   
  

Konklusjon:                                                                                                                                                                                      
1. Det kom ingen innspill til saken. Forslag til vedtak OK. Saken tas opp i styringsgruppa. KM 

https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/miljogifter/vkmbestilling_scenariofremstilling_av_kvikksolveksponering_fra_fisk_med_fokus_paa_saarbare_grupper_horingsfrist_26032018.29825?utm_campaign=Nyhetsbrev&utm_medium=Epost&utm_source=Ma
https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/miljogifter/vkmbestilling_scenariofremstilling_av_kvikksolveksponering_fra_fisk_med_fokus_paa_saarbare_grupper_horingsfrist_26032018.29825?utm_campaign=Nyhetsbrev&utm_medium=Epost&utm_source=Ma
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6. Ny veileder om feilsøking på avløpsnett      
  

 
Konklusjon:                                                                                                                                                                                      

1. Det tas inn i forslag til vedtak at  vannområdet bør informere aktuelle personer i 
kommunene om veilederen, fortrinnsvis ved at vannområdet avholder ett seminar ifor 
driftspersonell i kommunene. Saken tas opp i styringsgruppa.  
 

KM 

7. Økonomi, regnskap 2017 og budsjett 2018      
  

 
Konklusjon:                                                                                                                                                                                      

1. Det ble påpekt en feil i vedtaksteksten; vedtaksteksten endres til 1/2 kontingent. Det kom 
ingen merknader til regnskap, eller ønsker om omprioriteringer i budsjett. Saken tas opp i 
styringsgruppa. 
 

KM 

8. Årsmelding vannområde Øyeren 2017       
  

 

Konklusjon:                                                                                                                                                                                      

1. Tabell 5 i årsmeldingen fjernes og erstattes av prosa. Det legges til bilder i delkapitel 4.  
Kart og kakediagram for økologisk tilstand fornyes ikke, men versjoner fra 2016 blir stående 
og det påpekes at det først i 2018 blir en komplett tilstandsvurdering for vannforekomstene. 
Det skrives eventuelt inn i prosa hvor mange av lokalitetene som ikke oppnådde god tilstand 
basert på vannkjemiske parametere i 2017. Tabell 8 med økologisk tilstand for alle 
vannforekomster fjernes i årsmelding 2017, og tas inn igjen i årsmelding 2018. Det byttes ut 
og settes inn nye bilder i årsmeldingen. Utkast til årsmelding godkjennes med endringer og 
fremlegges for styringsgruppa. 
 

KM 

9. Arbeidsplan 2018    
  

 

Konklusjon:                                                                                                                                                                                      
1. Det ble notert noen behov for mindre rettelser i arbeidsplanen. Kristian korrigerer planen og 
setter inn flere delmål og datoer når disse blir kjent. Arbeidsplanen godkjennes med endringer 
og tas opp i styringsgruppa. 
 

KM 

10. Nasjonalt og regionalt miljøprogram i landbruket    
  

 

Konklusjon:                                                                                                                                                                                      
1. Ta inn i vedtaket at landbruksgruppa skal bidra inn i høringen og fremme forslag i egen 
kommune om politisk behandling. Faggruppe landbruk bør vurdere om det bør utarbeides ett 
felles dokument med generelle punkter som kan inngå i ett eventuelt høringssinnspill. Kristian 
jobber frem ett forslag til vedtak og saken tas opp i styringsgruppa.  
 

KM 

11. Ansettelsesforhold prosjektleder          
  

 
Konklusjon:                                                                                                                                                                                      

1. Det kom ingen innspill til endringer i forslag til vedtak. Prosjektgruppa foreslår at daglig 
leder kan være en aktuell stillingstittel, som blant annet ble ny tittel i vannområde Leira-
Nitelva. 
 

KM 
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12. Mandat vannområde Øyeren 
  

 
Konklusjon:                                                                                                                                                                                      

1. Prosjektgruppa foreslår at vannområdets mandat gjennomgås høsten 2018 etter 
avklaringene som ett resultat av høringen av vannforskriften og naturmangfoldloven. Saken 
tas opp i styringsgruppa. 
 

KM 

4/18 - Pilotprosjekt for tiltak vannområde Øyeren 
Følges 

opp av 

Det ble ikke tid til å gjennomgå saken i møtet. 
  

 
Konklusjon:                                                                                                                                                                                      

1. Kristian tar opp saken med hver enkelt kommune per telefon.  
 

KM 

5/18 - Revisjon av vannområdets nettsider 
Følges 

opp av 

Det ble ikke tid til å gjennomgå saken i møtet. 

  

 
Konklusjon:                                                                                                                                                                                      

1. Kristian tar opp saken når det er hensiktsmessig, forslagsvis høsten 2018. 
 

KM 

6/18 - Overvåkningsprogram vannområde Øyeren - revisjon og anbudsprosess 
Følges 

opp av 

 

Det ble ikke tid til å gjennomgå saken i møtet. 
  

 
Konklusjon:                                                                                                                                                                                      

1. Kristian tar opp saken med hver enkelt kommune per telefon.  KM 

7/18 - Neste møte 
Følges 

opp av 

 

Konklusjon:                                                                                                                                                                                          

1. Kristian kaller inn til neste møte som blir i oktober. Dato annonseres senere.                                                                                                                                                       
 

KM 

8/18 - Eventuelt 
Følges 

opp av 

1. Det var ingen saker under eventuelt 

  
 

Konklusjon:                                                                                                                                                                                      

1.  
  

 


