
 

 

Referat fra prosjektgruppemøte 27.11.2014,  

Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma (HuVo) 
 

Til stede: Tor Fodstad (gruppeleder, Eidsvoll), Dag E. Opsahl (leder for landbruksgruppa), Leiv O. 

Knutson (Nes), Anja Winger (Akershus fylkeskommune), Nina Værøy (Ullensaker) og Helge B. 

Pedersen (prosjektleder).    
 

Forfall: Simon Haraldsen (Fylkesmannen i Oslo og Akershus), Odd S. Buraas (Hurdal), Ada 

Engødegård (Østre Toten), Rune Helberg (leder for kommunalteknikkgruppa), Liv Dervo (leder for 

økologigruppa og Nannestad kommune), 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). 

 

Merknader til dagens møte: Ny representant fra Ullensaker kommune blir Anette Åkerstrøm.   

 

Sak Innhold Oppfølging/ 

ansvar 

1 Referat fra forrige møte ((25.09.2014) 

Konklusjoner: 

Ingen merknader. Godkjent. 

 

 

 

2 Referat fra andre gruppemøter     

Siden forrige møte, er det kun avholdt styringsgruppemøte og økologgruppemøte. 

Helge orienterte fra møtene.  

 

 

 

3 Status prosjektsøknader/økonomiske tilskudd  

Helge ga en samlet oversikt over alle søknader som HuVo har sendt, hva vi har mottatt 

/fått tilsagn om og hva som gjenstår. Per dd. Er det mottatt kr. 406.000,- i ekstern 

støtte/prosjektmidler. I tillegg ble det gitt en detaljert oversikt over budsjettposten 

«konsulenthonorar/utredninger», der en del midler først blir utbetalt i 2015. 

 

 

  

4 Status for egne prosjekter/problemkartlegging 

En oversikt over foreløpige resultater og status for øvrig ble gitt på følgende 

prosjekter/problemkartlegging: 

* Forsterket klassifisering 2014.  

* Leirelvprosjektet til VO Øyeren og FMOA.  

* Tette kunnskapshull + barrierer fisk. Elektrofiske.  

* Anbud problemkartlegging Øyangen  

* Ytterligere kartlegging og anbud problemkartlegging Hersjøen.  

* Miljøgifter – avventes til nasjonale anbefalinger/krav foreligger. 

Konklusjoner/oppfølging: 

 Foreløpig info tas til orientering. Ønskes ytterligere detaljer, kontaktes Helge. 

 Utkastet til notatet om «Barrierer fisk. Elektrofiske» sendes kun til økologgruppa 

og deltagende personer i kommunene for gjennomsyn før det ferdigstilles.  

 Det er mulig at Anja kan bistå med styrking av røye i Øyangen. Tas opp igjen 

senere. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helge, Liv. 

 

Anja 

5 Status for annet arbeidet i HuVo 

Følgende temaer ble tatt opp: 

* Akershus FK tiltrer også i økologigruppa (i rollen som fiskeforvalter).      

* Høringen av forvaltningsplanen. Status per kommune er;  

 Eidsvoll: Vedtatt i Utvalg for næring, plan og miljø 18.11, skal i 

 

 

 

 

 



kommunestyre 9.12. 

 Nannestad: Vedtatt av Plan- og utviklingsutvalget 21.10 og kommunestyret 

28.10. 

 Hurdal: Vedtatt i Plan.- og næringsutvalget 21.10 og kommunestyret 29.10. 

 Ullensaker: Saken er levert rådmannen, og ventes behandlet politisk i 

desember. 

 Nes: Saken er nedprioritert, og det vurderes om den skal behandles politisk. 

* Tiltaksmodul – jfr. sak 8. 

* Ønske om «kantsone-gruppe» i VO Leira-Nitelva. Hva med HuVo? 

* Bekymringsmelding og befaring - skogbruk vs. avrenning 

Konklusjoner/oppfølging: 

 Det er ønskelig at HuVo deltar i «kantsone-gruppa» hvis mulig, for å ta med 

problemstillingen inn i faggruppene også. Helge undersøker om også VO Øyeren 

bør inn. Anja vurderer om prosjektet «Glomma & Lågen United vil kunne være 

med å løfte problemstillingen. Hun tar det også opp i den fylkeskommunale 

samlingen 10.12.   

 Bekymringsmeldingen/befaringen knyttet til avrenning fra sluttavvirkning tas opp 

videre i faggruppe landbruk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helge 

 

Anja 

 

Helge/Dag 

6 Nytt fra Akershus fylkeskommune/Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

Anja orienterte om: 

* Rapporteringssystemet for tilførsler fra kommunalt avløp, spredt bebyggelse og tette 

flater (utviklet av PURA og Norconsult). Akershus FK og VRM har vært med å 

finansiert dette, og andre VO i Akershus/Østfold får nå tilbud om å være med å bruke 

dette verktøyet. Systemet forutsetter arealavgrensinger i kart per VF.   

* Akershus FK jobber med forslag til VO og videre bemanning med prosjektleder. Det 

ser ut til at det kun er Akershus om ikke har fast ansatte prosjektledere. Brev til VO 

kommer ca. i januar. 

* Avklaring av ansvar/roller mellom Forsvaret-Futura og Miljødirektoratet ift. 

tiltakene. Brev er sendt Miljødirektoratet. Svar avventes. 

* Den fylkeskommunale samarbeidsgruppen diskuterer å opprette en oversikt over alle 

prosjekter som foregår i VO, for felles innsyn og læring. Det blir løpende 

statusgjennomgang. I tillegg diskuteres om noe bør legge ut på vannportalen.  

* Akershus FK lager nå et «årshjul» der forventede oppgaver til VO inngår, sammen 

med andre relevante planer og oppgaver gjennom året.  

Konklusjoner/oppfølging: 

Verktøyet har sannsynligvis interesse for HuVo, men det forutsettes at det ses på i 

sammenheng med andre rapporteringer (Kostra, FMOA). Temaet diskuteres på neste 

faggruppemøte i kommunalteknikkgruppa, som gir sin konklusjon videre til Akershus 

FK/VRM. Det vurderes også om det er hensiktsmessig med et felles møte for flere 

faggr.kom.tekn. der Norconsult presenterer verktøyet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helge/Rune 

 

7 Diverse info 

Det ble gitt kort informasjon om følgende saker: 

* Nye personer i VRM 

* Fagsamling om vannmiljø og landbruk 7. – 8. okt. https://www.slf.dep.no/no/miljo-

og-okologisk/jordbruk-og-miljo/vann-og-forurensing/undersider/fagsamling-om-

oppf%C3%B8lging-av-vassforskrifta-i-jordbruket-7.8.oktober-2014  

* Nasjonal høringskonferanse 28 og 29. okt. 

http://www.vannportalen.no/fagom.aspx?m=31769&amid=3654760  

* Fagsamling i regi av Norsk Vannforening (FMOA) om overvann 6. nov 

* Stortingets vanngruppe etablert. http://www.norskvann.no/10-nyheter/847-

stortingets-vanngruppe-er-i-gang  

* Leder for vannområde intervjuet i Østlandssendingen 

http://www.nrk.no/ostlandssendingen/1.12030068  

* Status statusbudsjettet for 2015 og vannforvaltningen. 
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http://www.nrk.no/ostlandssendingen/1.12030068


* Henvendelsen fra Norconsult, om relevante tjenester som de tilbyr. 

Konklusjoner/oppfølging: 

Det er ønskelig at Simon gir et kort resymè fra fagtreffet 6.11 om aktuelle oppfølgings-

temaer/fokusområdet for kommunene i HuVo.  Tas opp på neste møte som egen sak. 

 

 

 

Simon 

8 Tiltaksmodul Vann-nett   

Dette er et verktøy som skal brukes for å legge inn tiltak og senere rapportering av 

tiltaksgjennomføringen. Det skal sikre helhetlig forvaltning på tvers av 

sektormyndighetene og gi en oversikt for alle over hvilke tiltak som settes i gang og 

status. Innen 1.12 skal det være lagt inn et tiltaksnavn på hver VF som er foreslått i den 

lokale tiltaksanalysen. Detaljer innen hvert av tiltakene per VF kan tas senere. 

Status per nå er at de aller fleste tiltakene vil være lagt inn innen fristen av Helge. 

Noen kan først legges inn etter at fylkesmannen har satt rett påvirkning, andre først 

etter at NVE/Tiltaksgruppa har satt rett tiltakstype og noen få må avklares på annen 

måte før de kan legges inn.  

En online presentasjon over Vann-nett- saksbehandler ble gitt, med særlig vekt på 

tiltakene. 

Konklusjoner/oppfølging: 

1. Helge legger inn de som pt. mangler så snart tilbakemelding er gitt fra FMOA og 

NVE/tiltaksgruppa/miljødirektoratet. 

2. Andre uavklarte spørsmål som må avklares før innleggingen av tiltak(snavn) 

avklares direkte med den som anses som rett person/instans så snart som mulig 

etter 1.12. AFK kan hjelpe. 

3. Tiltaksmodulen presenteres i hver av de neste faggruppemøtene. Innholdet 

diskuteres, og detaljert utfylling påbegynnes på det nivået som ansees 

hensiktsmessig. Videre detaljer tas så direkte med rett saksbehandler/person og 

Helge, enten som arbeidsmøte, telefonmøte eller f.eks. å dele skjerm vha. Lync. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helge 

 

 

 

 

 

Helge/Dag/ 

Rune/Liv 

9 Overvåkingen 

Konklusjonene fra økologigruppa ble gitt. Orientering om brevet mellom Nes 

kommune og FMOA ble gitt.  

Konklusjoner/oppfølging: 

1. Det er nok at følgende personer gir innspill på utkastet til anbud: ledere for; 

økologigruppa, kommunaltekn.gruppa, prosjektgruppa samt Nina Værøy og 

FMOA. I tillegg rådspørres innkjøpsrådgiver i Nannestad. 

2. Nes kommune gir HuVo et formelt svar på tilslutningen. 

3. Eidsvoll og Ullensaker kan evt. purres opp etter 10. desember dersom svar ikke er 

mottatt. Det antas at de ønsker å delta. 

4. Helge hører med FMOA om anbefalt hyppighet for E-coli. 

5. Anbudet sendes aktivt ut til: NIVA, Cowi, Rambøll, Sweco og Norconsult, gjerne 

flere samt legges ut på www.huvo.no og Doffin.  

6. Tilskuddet fra FMOA på kr. 125.000 til overvåking, foreslås trukket direkte i fra 

totalkostnadene solidarisk før restbeløpet fordeles per stasjon som avklart av 

styringsgruppa i sak 12/14. Omtrent alle stasjonene er påvirket av landbruk i 

tillegg til spredt avløp mm, og dette vil være en effektiv og rasjonell måte som lett 

kan justeres påfølgende år. 

 

 

 

 

Helge/ 

 

 

Leiv 

Helge 

 

 

Helge 

 

Runar Bålsrud 

/Helge 

 

 

10 Eventuelt 

Intet. 

 

Neste møte Tid: Fredag 6. mars. kl. 10.00 – 15.00. Sted: Eidsvoll kommune.   Tor/Helge   

 

Helge B. Pedersen (ref.) 
 

 

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   
 

http://www.huvo.no/

