
 

 

Referat fra prosjektgruppemøte 06.03.2015,  

Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma 
 

Til stede: Tor Fodstad (gruppeleder, Eidsvoll), Odd S. Buraas (nestleder, Hurdal), Dag E. Opsahl 

(leder for landbruksgruppa), Liv Dervo (leder for økologigruppa og Nannestad kommune), Rune 

Helberg (leder for kommunalteknikkgruppa) Leiv O. Knutson (Nes), Anette Åkerstrøm (Ullensaker) 

og Helge B. Pedersen (prosjektleder).    
 

Forfall: Simon Haraldsen (Fylkesmannen i Oslo og Akershus), Anja Winger (Akershus 

fylkeskommune), Ada Engødegård (Østre Toten), Kristin Selvik (NVE) og Ola Rosing Eide (Statens 

Vegvesen). 
 

Orientert/invitert: Morten Aas (Oppland Fylkeskommune), Ola Hegge (Fylkesmannen i Oppland), 

Ragnhild Skogsrud (Fylkesmannen i Hedmark), Arne Magnus Hekne (Hedmark fylkeskommune), 

Rune Skolbekken (Nord-Odal), Leif Skar (Stange), Trude Øverlie (Gran), Frode Frogner (Nes), Sverre 

Normann Setvik (Jernbaneverket) og Anne Braaten (Jernbaneverket). 

 

Sak Innhold Oppfølging/ 

ansvar 

1 Referat fra forrige møte ((27.11.2014) 

Konklusjoner: 

Ingen merknader. Godkjent. 

 

 

 

2 Diverse orienteringer 

Liv Dervo orienterte fra siste møte i økologigruppa, Dag E. Opsahl orienterte fra siste 

møte i faggruppe landbruk og Rune Helberg orienterte fra siste møte i faggruppe 

kommunalteknikk  

Helge orienterte om: 

 Status på følgende prosjekter: Leirelvprosjektet, Hersjøen, Øyangen, 

kunnskapsinnhenting status fisk og forsterket klassifisering 2014. 

 Søknad sendt til VRM på prosjektene: Hersjøen, Øyangen, miljøgiftkartlegging 

samt klassifisering av Hurdalssjøen. Søknad sendt FMOA på informasjonstiltak i 

landbruket. 

 Det er interesse blant kommunalteknikkgruppa for å delta i utviklingsarbeidet om 

et effektivt rapporteringssystem med vannforskriftsarbeidet for kom.tekn.tiltak. 

Rune og Helge drar på møtet 5. mai, i regi av AFK  inkl. flere VO og FMOA). 

 «Kantsoneprosjektet» som ble initiert fra landbruksgruppa i VO Leira-Nitelva, 

begrenses i første omgang til kun gjelder deres problemstilling, men det er aktuelt 

å ta tematikken inn på et møte i prosjektlederforum. 

 Videre fokus og detaljproblemkartlegging av fysiske barrierer/inngrep mm er 

aktuelt å jobbe videre med til sommeren. Tas inn i referansegruppemøtet. 

 Videre utsjekk av problemkartlegging miljøgifter må avventes til nasjonale 

avklaringer foreligger. 

 Informasjon ble gitt om konklusjoner i faggruppene økologi og landbruk på 

bekymringsmeldingen om skogbruk vs. vannforskriften. 

 Hele prosessen og avklaringene rundt anbudet «Tiltaksrettet overvåking 2015 og 

2016» ble gjennomgått. 

 FMOA (Leif) og Helge går gjennom Vann-nett for å supplere/kvalitetssikre, fram 

mot påske. 

 Helge har nå fått brukernavn og passord til Vann-nett. FMOA har ansvaret for data 

på miljøtilstand og prosjektleder på data lagt inn for tiltakene. 

 Informasjon ble gitt om bekymringsmelding på deponering av masse i ravinedal 

ved Vorma, for (lettere)forurenset masse, og konklusjonen fra økologigruppa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Henvendelsen fra hytteeier ved Hersjøen, Østre Toten. 

 Innspillet og svaret tilbake på høringsinnspill fra FNF-Akershus til tiltaksanalysen. 

 Høringsinnspillet fra HuVo på handlingsprogram 2016, til VRM. 

 NVE har generert kart (png-filer) på sin server per VO og per kommune. Helge har 

tilgang og kan lage kart hvis noen trenger/ønsker det. 

 Oppsummert gjennomgang av høringsinnspillene til VRM på forvaltningsplanen. 

OBS! Hurdalssjøen. Det blir muligens en begrenset 2. gangs høring. 

 Med nye vannkjemidata for 2014, kan Helge nå gjennomføre oppdaterte 

modellberegninger på avlastningsbehov hvis ønskelig, men neppe store endringer. 

 Fra 2016 skal alle VO i mars rapportere på gjennomføringen av tiltakene, til VRM. 

 Fra faggruppe landbruk er det nå konkret løftet inn behov for digitale 

areal/nedbørfelt grenser per VF, vs. faktisk drift/tilførsler/tiltak/RMP/SMIL mm. 

 HuVo får månedlige rapport for datatrafikk fra vår hjemmeside. Kan brukes senere 

for å evaluere hjemmesiden vår. 

 Fagsamling i regi av FMOA om overvann 6. nov. 2014. 

http://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Miljo-og-klima/Nyheter/Klima-i-

endring-gav-fullsatt-seminar-om-overvann/ FMOA presenterte dette på faggruppe 

kommunalteknikk også, der en pdf-fil av presentasjonen kan fås ved å kontakte 

Helge. Faggruppe kommunalteknikk ser det som naturlig at det er denne gruppa 

som primært jobber med klimatilpasninger ift. vannforskriftsarbeidet. 

 Brev sendt til alle kommunene fra FMOA (05.02.15) om viktigheten av gode 

rutiner for tømming av sandfang.   

 NVE har sendt brev til berørte kommuner om avslutning av offentlig behandling 

av søknaden om fastsettelse av manøvreringsreglementet for Hurdalssjøen.  

 Nasjonal høring på endring av vannforskriften (prioriterte stoffer). 

 Det er nå utarbeidet en veileder til § 12 i vannforskriften 

http://www.vannportalen.no/aktuelt1/nyheter/2015/jan-mar/veileder-til-

vannforskriften--12/ ) . 

 Riksrevisjonen vil se på vannforvaltningen 

 Verdens Vanndag. Arrangement 24. mars av Norsk vannforening. 

Konklusjoner: 

1) Det interne notat på» kunnskapsinnhenting status fisk» sendes kun til 

økologigruppa og de som var med ute i felt, for gjennomsyn – før det ferdigstilles. 

2) Utkastet til klassifiseringsrapport fra NIVA sendes ut til økologigruppa og 

prosjektgruppa, med frist 14 dager for tilbakemelding.  

3) Høringsinnspillet fra FNF-Akershus på den lokale tiltaksanalysen og HuVo sin 

tilbakemelding til dem, følger som vedlegg til referatet. 

4) Som vedlegg til referatet, legges ved VOU sitt høringssvar på 

handlingsprogrammet 2016. 

5) For å holde god framdrift, er det akseptabelt at prosjektleder kun diskuterer 

søknader på nye prosjekter i forkant med faggruppeledere, prosjektgruppeleder og 

styreleder, dersom det ikke blir tid til å ta det inn i prosjektgruppa i forkant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helge 

 

Økologigr., 

prosjektgr. 

 

 

 

 

 

 

 

3 Årshjul fra VRM og revidering av vår arbeidsplan      

Dette ble gjennomgått. En slik arbeidsplan vil uansett måtte være fleksibel og 

dynamisk. 

Konklusjon: 

Forelagt ajourført arbeidsplan 2015 og videre foreslås overfor styringsgruppa. 

 

 

 

 

Helge 

4 Årsmelding 2014, inkl. regnskap  

Regnskapet ble gjennomgått og kommentert. 

Forslag til årsmelding 2014, inkl. regnskapet fulgte innkallingen. 

Konklusjon: 

Regnskapet forelegges styringsgruppa, og foreslås godkjent. Viktigheten av å ha 

forutsigbarhet i budsjettrammene gjennom fondsavsetningene bør tydeliggjøres.   

Forelagt forslag til årsmelding 2014 foreslås godkjent overfor styringsgruppa. 

 

  

 

 

 

Helge 

http://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Miljo-og-klima/Nyheter/Klima-i-endring-gav-fullsatt-seminar-om-overvann/
http://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Miljo-og-klima/Nyheter/Klima-i-endring-gav-fullsatt-seminar-om-overvann/
http://www.vannportalen.no/aktuelt1/nyheter/2015/jan-mar/veileder-til-vannforskriften--12/
http://www.vannportalen.no/aktuelt1/nyheter/2015/jan-mar/veileder-til-vannforskriften--12/


5 Tiltaksmodul. Innlegging av utfyllende opplysninger 

Oppdatert versjon av Vann-nett ble presentert, både: innsyn faktaark 

(påvirkninger/miljømål) + rapport: http://www.vann-nett.no/portal    

og foreslåtte tiltak (kart + innsyn): http://vann-nett.no/saksbehandler /    

Videre ble det gitt en presentasjon over de underliggende fanene/dataene som skal 

legges inn ved «innlogget» versjon i saksbehandlermodus. 

Det ble orientert om faggruppenes ønsker for videre oppfølging; eget arbeidsmøte 

(23.04) for faggruppe landbruk og for øvrig egne arbeidsmøter per kommune. Helge 

tar kontakt for finne aktuelle datoer. For Hurdal og Østre Toten vurderes bruk av 

Lync/telefon. Dette gjøres etter påske. Det er noen tiltak som pt. ikke kan legges inn 

fordi det ikke er avklart enda hva som er tiltaksnavn og/eller rett sektormyndighet. 

Forespørsel er sendt Miljødirektoratet/VRM/AFK. 

 

 

6 Møte i referansegruppa      

Møtetid er satt til 16. april om kvelden, og Haraldvangen er bestilt. Informasjon ble gitt 

om forhåndsvarslet. Agenda ble diskutert. Videre ble det diskutert hvor mange og 

hvem fra administrasjonen som bør delta i møtet.  

Konklusjoner:  

1. Forelagt forslag er aktuell som agenda.    

2. Følgende deltar såfremt mulig: Leder og nestleder for prosjektgruppa samt 

prosjektleder. Styreleder forespørres om deltagelse. Leder for faggruppe landbruk 

og Akershus fylkeskommune bes om å delta i møtet dersom behov, basert på hvem 

som melder seg på innen påmeldingsfristen 7. april.  

3. Eventuelle andre innspill til referansegruppemøtet sendes til Helge innen 16. mars. 

 

 

 

 

 

 

 

Helge/ 

Tor/Odd 

 

 

7 Forlengelse av VOU/sekretariatet og prosjektlederstillingen   

Det ble gitt en orientering om foreliggende vedtak i HuVo, en del eierkommuners 

vedtak i sakens anledning, brevet fra VRM til alle kommunene (28.01.2015) om 

fortsatt samarbeid i lokale vannområder etter 2015, fra innstillingen i Akershus 

fylkeskommune til hovedutvalg for Plan, næring og miljø til møtet 11.03.2015 og 

innspillet fra div. NGO på forvaltningsplanen om viktigheten av å ha 

prosjektlederstillinger som del av den lokale vannområdeorganiseringen. I tillegg ble 

erfaringer så langt i prosessen og videre oppgaver/forventninger diskutert, også i 

forhold til økonomi. Selv om saken er prinsipiell, dreier det seg om prosjektlederen i 

sin stilling, slik at han tilbød seg å forlate møtet i sak 7, noe som ble ansett for å være 

unødvendig. Det ble påpekt fra gruppa at oppgavene etter vannforskriften uansett må 

gjennomføres av kommunene der de er sektormyndighet, uansett hvordan arbeidet 

organiseres. Koordineringen styrker også samarbeidet mellom kommunene.    

Konklusjoner:  

Prosjektgruppe anbefaler for styringsgruppa: 

1) Vannområdeutvalget og sekretariatet videreføres som i dag, men prosjektleder-

stillingen økes fra 80 % til full stilling for å sikre forventet kapasitetsbehov også i 

kommende år. Dvs. som i andre sammenlignbare vannområder. 

2) Vannområdeutvalget og sekretariatet videreføres så lenge det er behov, og 

avgrenses derfor ikke i tid. Det er for øvrig naturlig at innhold, oppgaver, struktur, 

organisering og varighet vurderes underveis i prosessen, som del av hele 

vannforskriftsarbeidet.  

3) Styringsgruppa formidler eventuelt dette ønsket videre overfor Nannestad 

kommune, som innehar sekretariatsfunksjonen, og alle eierkommunene orienteres 

om endringen og i den grad det er behov tar det opp politisk. 

4) Den økte kostnaden anbefales tatt innenfor ordinære medlemsavgifter for 

kommunene, samt den økningen som er varsler fra Akershus fylkeskommune, og 

eventuelle driftstilskudd fra VRM. 

5) Det forutsettes at årlige driftstilskudd mm. fra Akershus fylkeskommune, VRM 

m.fl. videreføres til dette felles arbeidet i VOU.   

 

Ønskes tilsendt noe av underlagsbrevene mm, kontaktes Tor eller Helge. 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Runar Bålsrud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vann-nett.no/portal
http://vann-nett.no/saksbehandler%20/


8 Saker til styringsgruppa  

Forslag til saker og agenda til styringsgruppemøtet 19. mars ble diskutert. 

Konklusjon: 

Forslag til agenda på styringsgruppemøtet:  

01/15   Orienteringer fra gruppemøtene 

02/15   Diverse informasjon fra arbeidet i HuVo 

03/15   Høringen av forvaltningsplanen mm - status 

04/15   Diverse annen informasjon (inkl. vann-nett,  tiltaksmodul) 

05/15   Regnskap 2014 

06/15   Årsmelding 2014 

07/15   Revidert arbeidsplan 2015 og fra 2016 og videre 

08/15   Kommunenes rolle og oppgaver i det videre arbeidet etter 2015 

09/15   Forlengelse av VOU/sekretariatet  

10/15   Eventuelt 

 

Helge og 

Runar Bålsrud   

9 Eventuelt 

 Det ble diskutert hvorvidt det kunne være hensiktsmessig å lage en felles «mal» for 

hovedplan avløp. Innhold og oppbygging vil variere mye mellom ulike kommuner, 

og det ble ikke konkludert på dette. Det ble påpekt at i neste møte i faggruppe 

kommunalteknikk (6.10) vil det tas en gjennomgang av de ulike kommunenes 

status for revisjon mm av div. relevante hovedplaner og kommuneplaner.  

 Til neste møte drøftes det om organisasjonsmodellen bør foreslås noe 

administrativt forenklet, gjennom at økologigruppa og prosjektgruppa fusjonerer. 

 

Neste møte Tid: Torsdag 22. oktober. kl. 10.00 – 15.00. Sted: Hurdal kommune.   Tor/Helge   

Helge B. Pedersen (ref.) 

 

Vedlegg til referatet: 

 Høringsinnspill til «Handlingsprogram 2016 – Regional plan for vannforvaltning for 

vannregion Glomma».    

 Svar på høring «Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Hurdalsvassdraget/Vorma». Fra 

FNF-Akershus. 

Svar på høringsinnspill «Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Hurdalsvassdraget/Vorma». 

Fra HuVo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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   
 


