
 
 

Referat fra møtet i faggruppe kommunalteknikk 7.02.2018,  

Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma 
 

Til stede: Solveig Fagerli (leder, Eidsvoll), Natalie Bennett Smestad (Eidsvoll), Steinar Karlsen 

(Nannestad), Thomas Løkenlien Sørby (Nes), Lene Birgit Berg (ny fra Østre Toten), Steinar Tømta 

(Hurdal), Anette Åkerstrøm (Ullensaker), Simon Haraldsen (Fylkesmannen i Oslo og Akershus) og 

Helge B. Pedersen (daglig leder).   

 

Forfall: Fredrik Jacobsen (Hurdal) og Olga Burbo (Nannestad). 

Sak Innhold Oppfølging/ 

ansvar 

1 Referat fra forrige møte (26.09.17) 

Konklusjoner: 

Ingen merknader. Godkjent. 

 

 

 

2 Diverse orienteringer   

Følgende saker ble kort referert/gjennomgått: 

  Styringsgruppemøtet i Huvo 16.11.17. Inkl. vedtatt arbeidsplan 

2018 for VOU, orienteringer + pol.saker/høringene, økonomi mm. 

 Seminar 1.12.17: CIENS: Vannforvaltning i endring: NIVA, NINA og 

NIBR; Helhetlig vannforvaltningen i Norge. Prosjektene WAPABAT, 

SusWater og GLU har studert ulike aspekter av vannforvaltningen som 

fenomen og prosess. Lenke.  

 Seminar Vannforeningen/Tekna: 13.12.17 Hvordan står det til med våre 

innsjøer, elver og grunnvann? Lenke.  

 Høring: Handlingsprogram 2018-2021 - Regional plan for 

vannforvaltning for vannregion Glomma   

 Høringen på endring i Vannforskriften og Naturmangfoldloven.  

 Planprogrammet for 2. landsdekkende periode skal på høring 1.1.2019. 

 Vesentlige vannforvaltningsspørsmål for 2. landsdekkende periode skal 

på høring senest 1.1.2019. (se vårt forrige innspill her). 
 Om årsmeldingen for Huvo 2017.  

 Revisjon av karakteriseringen.  

 Orientering fra seminaret til Miljødirektoratet 1.2.18 om «nye» Vann-

nett, og hvilke oppgaver som nå forventes fra sektormyndighetene. 

 Per 2017 ser det ut til at Gardermoen er tatt inn som typelokalitet for 

nasjonal overvåking av grunnvannsforekomster (i regi av NGU). 

 Minnet om/anbefaler overvannsseminaret til FMOA 7.3. (frist 26.2). 

NB! Ha kontakt med «Byggesak» og «Arealplanlegging». 

 Norsk Vannforening: Fagtreff: Overvann i kommunal arealplanlegging 

12.2. 

Konklusjoner: 

1. Faggruppe kommunalteknikk ønsker å bli orientert per epost ift. 

prosessen på planprogrammet, men er noe avventende ift. aktiv 

deltagelse i den prosessen.  

2. Faggruppe kommunalteknikk ønsker å kunne delta i prosessene med 

innspillet til «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål». 

3. Årsmeldingen fra Huvo 2017 sendes til faggruppa med 1 ukes frist for 

innspill. 

4. Deltagerne i faggruppe landbruk ønsker i utgangspunktet å få 
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1 i hver 

http://www.huvo.no/filer/dokumenter/gruppene/styring/Protokoll_16_11_17_-Styringsgruppemotet_Hurdalsvassdraget_Vorma.pdf
http://www.huvo.no/filer/dokumenter/organisasjonen/Arbeidsplaner_innevarende_ar.pdf
http://www.huvo.no/filer/dokumenter/organisasjonen/Arbeidsplaner_innevarende_ar.pdf
http://ciens.no/arrangementer/vannforvaltning-i-endring/
https://vannforeningen.no/foredrag/seminar-nv-hvordan-star-det-til-med-vare-innsjoer-elver-og-grunnvann/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-forslag-til-endringer-i-vannforskrifthttps:/www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-forslag-til-endringer-i-vannforskriften-og-naturmangfoldloven/id2576526/en-og-naturmangfoldloven/id2576526/
http://www.huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/interne/vrm-innspill-fra-vannomradet-hurdalsvassdraget-vorma.pdf
https://www.vann-nett.no/portal/
https://www.vann-nett.no/portal/
https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Kurs-og-konferansekalender/Seminar-om-klimatilpasning-og-overvann/
https://www.tekna.no/kurs/overvann-i-kommunal-arealplanlegging-35799/
https://www.tekna.no/kurs/overvann-i-kommunal-arealplanlegging-35799/


brukernavn/passord, slik at de selv kan legge inn og ajourføre «egne 

tiltak» direkte i Vann-nett. Helge sørger for nødvendig opplæring, og 

at passord blir klart.     

kommune. 

3 Status for Huvo-prosjekter/overvåkingen  

Det ble gitt en orientering om: 

 Huvo sin deltagelse i tiltaksoppfølgingen av kalkgrus i Øyangen. 

 Huvo sin deltagelse i info-arbeidet for å unngå spredning av vasspest. 

 Foreløpige resultater fra overvåkingen av cyanobakterier i Hersjøen. 

Rapport blir ferdig 15.4.18.  

 Status for problemkartleggingen i fiskedøden i Risa.  

 Huvo sin screening/problemkartlegging av hydromorfologi (HyMo), 

notat 2/2017. 

 Søknad sendt til Miljødirektoratet for HyMo-prosjektoppfølging. 

 Hurdalssjøen: problemkartleggingen og frivillig manøvrerings-

reglement. 

 Status for den «nye» Grunnforurensingsdatabasen, og videre planer for 

miljøgiftkartleggingen. 

 Planlagt elektrofiske i Huvo-regi også til sommeren. 

 Status for tiltaksrettet overvåking; vannkjemi, E-coli, bunndyr og 

påvekstalger. 

 Status brosjyre: Grasdekte vannveier. Ny: brosjyre skogsbilvei vs. 

gytebekker. 

Konklusjoner: 

1. Faggruppe kommunalteknikk overlater til økologigruppa/ 

prosjektgruppa å avgi innspill til det frivillige manøvrerings-

reglementet på Hurdalssjøen.  De som evt. har innspill om dette, gir 

melding til Helge før sommeren. 

2. Videre oppfølging av miljøgifter tas av økologigruppa, men Solveig 

kan se gjennom anbudet og gi innspill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig. 

4 Status ift. tiltaksgjennomføringen for hver kommune og fylkesmannen 

Østre Toten (Lene orienterte): 

Kommunen har en hovedplan VA fram til 2021. Det jobbes med 

opprydding spredt avløp, inkl. fra hytteområder. Det er gjennomført en 

kartlegging over hva som finnes. Tilhørende handlingsplan og lokal 

forskrift skal nå på plass.  Det er store prosjekter som nå samordnes for 

ledningsnett avløp og vann. 

 

Eidsvoll (Solveig orienterte): 

Hovedplan vann og hovedplan avløp har vært på høring, og innspill følges 

opp. Saneringsplan for vann er ferdig og skal følges opp. Saneringsplan for 

spredt avløp og avløp ift. kommunal tilknytning jobbes det videre med iht. 

handlings-planen. Det er tatt budsjettmessig høyde for 

ledningsnettfornyelse for vann og avløp. Det er ikke utarbeidet overordnet 

overvannsplan. I februar behandles handlingsplan for opprydding av 

spredte avløp politisk, slik at det konkrete arbeidet kan starte. Det jobbes 

parallelt med temaene for å holde god progresjon. 

 

Hurdal (Steinar Tømta orienterte): 

Det er satt i gang ROS-analyser, som skal på plass først. Det er jobbet med 

saneringsplan for vann. Renseanlegget skal oppgraderes, men er satt «på 

vent» ift. planen for sentrumsområdet. Det skal gjøres en vurdering ift. å 

bygge nytt anlegg eller kobles til Eidsvolls renseanlegg vha. sjøledning. 

Det er problemer mht. ressurser/kapasitet i kommunen på dette fagområdet 

nå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/Huvo-notater/Kalking-med-gytegrus-i-Oyangen-_Internt-notat-Huvo.pdf
http://www.huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/Huvo-notater/Internt-notat-Huvo-Info-om-vasspest.pdf
http://www.huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/interne/Huvo-notat-2_2017-Fysiske-barrierer-i-Huvo.pdf
https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/


Nes (Thomas orienterte): 

Hovedplan VA er under revidering ift. gjennomføringstiden (ikke 

innholdet). Tiltaksplanen og tilhørende økonomiplan er vedtatt med de 

økonomiske rammene som trengs. Oppryddingsplan for private rense-

anlegg er i rute. Det er ikke egne overvannsplaner, fordi det er tatt inn i 

hovedplanen for VA. Det jobbes med kartlegging/risikovurdering av 

sandfanganlegg, som forhåpentligvis blir ferdig innen fristen. 

 

Nannestad (Steinar Karlsen orienterte, samt epost fra Olga): 

Plan for overvannsstrategi er godt i gang, følges opp med lokale 

overvannsplaner for tettstedene. Opprydding i private avløpsanlegg pågår 

langs Hæra og Tangen mot Hurdals grense, men i Sandsnesseter avventes 

det for å samordne løsningene med Hurdal kommune. Hovedplan VA, 

handlingsplaner/tiltaksplaner er på plass, men må revideres. Budsjettet er 

på plass, i hvert fall for 2018. Skal separere fellesledninger. Det jobbes 

videre med sandfanganleggene. Det ser ikke ut til å bli et IKS på 

vannsamarbeid mellom Nannestad og Ullensaker. Dvs. Nannestad tar over 

anlegget ved Sjonken/Univann og satser på reservevann fra en 

grunnvannsforekomst på Nordmoen. 

 

Ullensaker (Anette orienterte): 

Det er utarbeidet fornyelsesprogram og handlingsplan for fremmedvann. 

Handlingsprogram for hovedløsning er vedtatt også ift. budsjett/økonomi. 

Hovedplan VA skulle vært revidert sammen med kommuneplanen, men er 

utsatt. De skal se på overvannshåndtering når hovedplanen revideres, inkl. 

vassdrag. Overvannshåndtering er diskutert en del administrativt ift. 

ansvar, detaljering mm. Det jobbes med sandfanganleggene.  

 

Fylkesmannen (Simon orienterte): 

Det anbefales at kommunene reviderer hovedplan VA minst hvert 4. år. 

Overvannsseminaret 7.3.18 er rettet til kommunene, både «kommunal-

teknikk», «byggesak» og «arealplanlegging». Det er tatt inn ny kunnskap 

fra forrige tilsvarende seminar. Anbefaler at kommunene melder seg på. 

Ift. fylkesmannens oppfølging/tilsyn av kommunenes utslippstillatelser er 

status slik: I Nes er alt på plass, for Ullensaker er det ett lite oppfølgings-

punkt, for Nannestad er det et par oppfølgingspunkter og Eidsvoll har noen 

punkter med frister som må følges opp.  Dette er nødvendig oppfølging for 

at kommunene kan kvittere ut oppgavene de er gitt som sektormyndighet. 

Hurdal er pt. registrert som under 2.000 pe., men fylkesmannen ønsker å 

vurdere dette på nytt nå. 

Merknad: 

Det ble presisert at når det jobbes med planer som innebærer påvirkninger/ 

avbøtende tiltak ift. ytre vannmiljø, så er Vannforskriften og Regional plan 

for vannforvaltningen i vannregion Glomma 2016-21 i de fleste tilfeller å 

anse som viktige premisser for arbeidet, i en del tilfeller også lokal tiltaks-

analyse for vannområdet. 

 

 

 

5 Oppdatering av tiltakslista 2016-2021. 

Huvo sin «Tiltaksliste» skal revideres før den behandles av styringsgruppa, 

og sendes videre for politisk behandling i kommunene. Som i fjor tas det 

sikte på å samordne det med VO Øyeren og VO Leira-Nitelva, dvs. 

dokumentet bør være gjenkjennbart for politikerne uansett hvilket VO det 

beskriver. Mye i kap. 2.1 ble diskutert mht. forbedringspotensialer.  I kap. 

2.2 må tiltaksnavnene/tiltaks-ID samordnes med nye Vann-nett, men det er 

ikke klart enda. Det må også samordnes med Glommadata senere. Årets 

revidering/rullering tas så enkelt som mulig, og innen 1. mars.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konklusjoner: 

1. Det er viktig at tabellene tydeliggjør for politikerne hva som er OK, og 

hva som gjenstår. I år tas bare «viktige» forbedringer, men til høsten 

bør det revideres grundigere. Fargekoden fjernes i kap. 2.1. nå. 

2. Solveig og Helge ser gjennom kap. 2.1. og retter/justerer det som 

oppfattes som «helt nødvendig» å justere. Deretter sendes det ut til 

hele gruppa for kvalitetssikring. (Bør ikke forandre mer enn nødvendig 

nå). 

3. Kap. 2.2.  Hver og en reviderer selv teksten for «egne» tiltak. Sett 

«grønn» farge dersom det er gjennomført i 2017, og x det året det 

planlegges gjennomført videre. Rett også status. Gyldige begreper er: 

Planlagt, påbegynt, avsluttet, utsatt, avvist, har unntak. Fram tom. 

2018 er også «planlagt» lov å bruke, men det skal bort fom. 2019. 

4. Frist for å fylle ut/revidere Tiltakslista er 1 uke etter at Helge sender 

utkastet ut. 

Kommentar:  

 Det ble understreket at det er den enkelte sektormyndighet som selv er 

ansvarlig for at tiltakene er korrekt beskrevet i Vann-nett til enhver tid. 

Det skal inn som ledd i den enkeltes saksbehandlingsrutiner. Hvorvidt 

Helge rent teknisk bistår med innlegging i Vann-nett eller om det tas 

av den enkelte er opp til hver enkelt. Men det som står der er sektor-

myndighetens ansvar. 

 Det ble orientert om at fornyingen av Vann-nett bl.a. innebærer mindre 

detaljering (fra ca. 250 til 100 tiltakstyper) og et skille mellom 

«grunnleggende» og «supplerende» tiltak. 

 Hvordan det jobbes med Vann-nett kommer vi tilbake til senere. Vår 

«Tiltaksliste» skal bruke samme tiltaksnavn/tiltaks-ID som ligger i 

Vann-nett, når den er klar til sommeren. 

 

Solveig/Helge tar 

initiativ 

 

 

 

 

 

Alle 

 

 

 

 

Alle 

6 Glommadata 

Pga. div. forsinkelser, ble det kun vist hovedprinsipper for databasen 

«Glommadata». Databasen henter inn data fra eksisterende databaser som 

SMIL, RMP, WEB-Gis osv. dersom indikatorene er riktig definert/lagt inn. 

Dette blir et rapporteringsverktøy for faggruppene m.fl. for å få en 

statusoversikt, utarbeide tabell- og kartframstillinger osv. Bygger på Vann-

nett sine tiltakstyper, og er derfor ikke klart enda. 

Konklusjon: 

 Avventes. Vurderes enten i eget arbeidsmøte, eller til neste ordinære 

møte. Dersom behov for å gi innspill før det, tas kontakt med den 

enkelte direkte. 

 Gruppa ønsker å gi innspill til forbedringer i Glommadata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helge og Solveig 

tar initiativ 

7 Vesentlige spørsmål – revidering 

I år starter prosessen på den 2. landsdekkende planperioden. Innen 

1.1.2019 skal VRM sende planprogram og revidert vesentlige 

vannforvaltningsspørsmål ut på off. høring.  Huvo skal gi innspill til 

sistnevnte på en mal som kommer i god tid før høringen. Det ble ikke tid i 

møtet til å diskutere forslag til innspill til «behov for nye virkemidler», 

som inngår som del av det arbeidet. Dersom den enkelte mener at det er 

FoU-prosjekter, manglende virkemidler o.a. for å få gjennomført arbeidet i 

praksis, så si i fra til Helge eller noter det ned for innspill senere, når dette 

arbeidet starter opp (sannsynligvis om ca. ½ år).  

 

8 Mikroplast 

Det ble gitt en orientering om problematikken rundt mikroplast (MP), 

særlig basert på Tekna-seminaret i januar.  Lenker til div. problem-

beskrivelser finnes her: MP på jordene, MP fra kunstgressbaner, MP fra 

 

 

 

 

http://bioweb07.bioforsk.no/TiltaksgjennomforingGlomma/glommaloginn.php
https://www.tekna.no/kursarkiv/oppfolging-og-tiltak-mot-spredning-av-mikroplast-35083/
http://gardsdrift.no/avl%C3%B8psslam-proppfull-med-plast
http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2016/April/Kunstgressbaner-mulig-stor-kilde-til-mikroplast/
https://www.sintef.no/siste-nytt/moderne-klar-kan-vare-miljoverstinger/


tekstiler/tøyvask, eksempel på filter for tøyvask, funn av MP i drikkevann, 

funn av MP i havsalt, kan gi hjerneskader hos fisk, filtrering av MP og 

regjeringens planer. Tematikken ble også diskutert i økologigruppa, som 

følger opp i egen kommune på hvordan brevet (11.5.17) fra Fylkesmannen 

i O/A er fulgt opp. Gruppa har kartlagt fotballbaner med kunstgress innen 

Huvo. For kunstgressbaner finnes mange konkrete tiltak (jf. rapport fra VO 

Indre Oslofjord Vest og Stange kommune). Akershus fylkesting har vedtak 

ift. MP (20.11.17). Økologigruppa foreslår å avvente med egne målinger 

til metoder, grenseverdier osv. er bedre kartlagt, men sette av midler på 

budsjettet for 2019. Også NIVA jobber med MP. Huvo har kontaktet 

NIVA, og tilbudt å være en «case» ved behov. I landbruksgruppa skal de i 

våres jobbe med info ift. landbruksplast og for å unngå at «brukt» gummi-

granulat brukes på ridebaner. Gruppa uttrykte stor bekymring for MP i 

slam. 

 

Det ble ikke tid i møtet til å diskutere evt. oppfølging av MP  innen denne 

gruppa. Men det ble informert om at Norsk Vann har profileringsmateriell 

som blant annet kan benyttes til informasjon om hva som skal/skal ikke i 

toaletter. Lenke  Videre ble det oppfordret om å informere videre om MP-

problemet til driftsansvarlige for renseanleggene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Ønsker/behov for eksterne foredragsholder e.l. 

 I forrige møte var det snakk om et arbeidsseminar for trykkavløp. Det 

er ikke gjennomført fordi det ikke kom innspill innen fristens utløp. 

Skal det gjennomføres må «noen» bidra med innhold/temaer, 

foredragsholder osv. Det ble ikke tid i møtet til å diskutere dette 

videre. Er det konkrete ønsker, så si i fra til Solveig. 

 Dersom noen har konkrete innspill/behov ift. Huvo-budsjettet til 

tiltaksgjennomføring på 100.000,- (lenke), så meld i fra til Helge.  

 

10 Eventuelt 

Ingen saker. 

 

Neste møte 
Torsdag 11. oktober 2018, kl. 09.00 – 15.00, i Eidsvoll, tentativt i det nye 

renseanlegget i Bårlidalen.  

 

Solveig /Helge   

Helge B. Pedersen (ref.) 

 

Vedlegg:  

Ingen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Postadresse Telefon E-post 

Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma 66 10 50 67/66 10 50 00 postmottak@nannestad.kommune.no 

c/o Nannestad kommune Telefaks Internett 

Teiealleen 31 66 10 50 10 www.huvo.no 

2030 Nannestad   

 

https://www.sintef.no/siste-nytt/moderne-klar-kan-vare-miljoverstinger/
http://guppyfriend.com/
https://www.aftenposten.no/verden/i/72Lz4/Mikroplast-funnet-i-springvann-i-hele-verden
https://www.dagbladet.no/mat/mikroplastfunn-i-havsalt-stror-du-plast-pa-maten-din/67559907
https://www.nrk.no/viten/nanoplast-kan-gi-fisk-hjerneskade-1.13835804
https://forskning.no/2017/11/hvordan-filtrere-vann-uten-bruke-tradisjonelt-filter/produsert-og-finansiert-av/universitetet-i-oslo
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tiltak-mot-marin-forsopling-og-spredning-av-mikroplast/id2541873/
https://norskvann.no/index.php/kompetanse/2014-04-04-10-21-42/profileringsmateriell
http://www.huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/Huvo-notater/Bruken-av-tiltaksmidler-i-Huvobudsjettet_iInternt-notat-16.11.16.pdf

