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1. Velkommen, godkjenning av referat og dagsorden  
 

Ansvarlig Frist 

Det var ingen merknader til referat fra møte 29.2.2012, dagsorden ble godkjent.    
 

 

2. Nestleder i styringsgruppa   

 
Vannområdeutvalget (styringsgruppa) i vannområde Øyeren ble konstituert 4. januar 2012. 
Leder av styringsgruppa videreførte sitt verv som én av to i gruppa som var med på 
oppstartsprosessen av vannområde Øyeren. De øvrige representantene i styringsgruppa var 
nye etter kommunestyrevalget. Det ble imidlertid ikke valgt nestleder for styringsgruppa. Før 
konstituering av styringsgruppa 4. januar 2012 var tidligere ordfører i Trøgstad kommune 
valgt inn som nestleder i vannområdet.  
 
Vedtak: Det ble vedtatt at ordfører i Trøgstad kommune viderefører det tidligere 
nestledervervet. 

 

 

 

3. Foreløpig regnskap   

 Prosjektleder orienterte om foreløpig regnskap. Noen poster i budsjettet trenger en 
justering. Se punkt 4. Prosjektleder vil sende ut refusjoner til deltakerkommunene i uke 
25. 

 

Vedtak: Til orientering 

 
PL 

 



4. Budsjettjusteringer   

 Budsjettpostene reiseutgifter, opplæring og kurs, bevertning, ble foreslått oppjustert.  

I tillegg ble postene kontorleie og etablering av hjemmeside/logo foreslått nedjustert. Det 
ble foreslått å benytte inntil 15.000 kr på oppstartsmøte i referansegruppe. I tillegg er det 
foreslått en grovdifferensiering av konsulenttjenesteposten.  

 

Justeringen av disse postene vil totalt sett gi reduserte utgifter på 4000 kr. Ellers er 
søknadsmidler (60.000) fra Fylkesmannen Oslo og Akershus inkludert i budsjettet. Se 
revidert budsjett (presentasjonen) for detaljer. 

 

Prosjektleder stilte spørsmål om underprosjekter skal differensieres i egne «små» 
budsjetter eller om utgiftene skal inkluderes i vannområdets hoved budsjettposter. 

 

Vedtak: Revidert budsjett ble enstemmig godkjent. Det ble vedtatt at leder av 
styringsgruppa og prosjektleder kan konferere om eventuelle mindre 
budsjettjusteringer ved behov. Prosjektleder holder en adskilt og samlet økonomisk 
oversikt over eventuelle underprosjekter som opprettes i fremtiden. 

 

  

5. Justeringer og fremdrift i aktivitetsplanen   

Prosjektleder redegjorde for fremgang og videre aktiviteter i 2012. Styringsgruppe, 
administrativ prosjektgruppe, samt faggruppene (Vann og Avløp, Landbruk, Økologi) er 
operative. Referansegruppe skal etableres i slutten av september 2012.  

 

Det er innhentet tilbud og valgt leverandør som skal utvikle vannområdets hjemmeside 
og logo (se punkt 12).  

 

Anbud på tilstandsvurdering av vannforekomstene i vannområde er under utarbeidelse. 
Dette er noe forsinket fordi det har tatt lenger tid å få oversikt over eksisterende data enn 
antatt.   

 

Vannområde Øyeren er ellers i planlagt rute med foreløpige aktiviteter. Se revidert 
aktivitetsplan for detaljer.  

 

Vedtak: Til orientering. Administrativ prosjektgruppe justerer aktivitetsplan etter 
behov. 

 
    

 

6. Vesentlige vannforvaltningsspørsmål – VO Øyeren versjon   

Høringsdokumentet vesentlige vannforvaltningsspørsmål er levert til 
vannregionmyndigheten og skal ut på høring 1.juli (6 mnd). Administrativ prosjektgruppe 
og prosjektleder har utarbeidet en egen versjon av høringsdokumentet (nyheter: bilder 
og tabell over kommunenes prosentvise areal inn i vannområdet). Prosjektleder 
anbefaler å behandle vannområdets versjon sammen med høringsdokumentet som 
kommer fra vannregionmyndigheten. Se vannområde Øyerens versjon av 
høringsdokumentet for detaljer.  

 

Vedtak: Til orientering. 

 

 

7. Karakterisering – status og karakteriseringsnotat for VO Øyeren   

Karakteriseringsprosessen (grovinndeling, typifisering, påvirkningsanalyse og 
risikoanalyse) er nesten ferdig. Noen endringer vil forekomme ettersom Fylkesmennene 
får lagt inn sine endringer i Vann-Nett. Økologi gruppa og prosjektleder lager en 
sammenstilling (karakteriseringsnotat) for hver vannforekomst og sammenstiller disse i 
ett dokument for hele vannområdet. En sammenstilling av eksisterende data for alle 
vannforekomster og karakteriseringsnotatet vil bli lagt ut på vannområdets hjemmeside 
når den er operativ. Se presentasjonen for detaljer. 

 

Vedtak: Til orientering. 
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8. Register over beskyttede områder   

Det skal innen 1. november 2012 etableres et register over beskyttede områder for alle 
vannområder og vannregioner. Dette registeret skal inneholde info om vernede områder 
knyttet til vannforekomstene etter visse kriterier. Vannregionmyndigheten har løftet 
spørsmålet om hvem som skal utarbeide registeret opp til Direktoratsgruppen for 
vannforskriftsarbeidet. Det er foreløpig uavklart om dette skal være en sentral oppgave 
eller om den skal utføres av fylkesmennene/vannområdene. Det er mulig at 
vannområdene skal ha en kvalitetskontrollerende rolle i dette arbeidet. Administrativ 
gruppe og prosjektleder har utarbeidet et grovutkast til dette registeret og avventer 
nærmere beskjed om ansvarsfordelingen.  

 

Vedtak: Til orientering. 
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9. Overvåkningsprogram for VO Øyeren   

Det skal innen utgangen av 2012 foreligge et forslag til overvåkningsprogram for hele 
vannområde Øyeren. Enkelte kommuner har allerede pågående overvåkning av noen 
vannforekomster, mens andre kommuner ikke har noen overvåkning. Det ble påpekt 
viktigheten av å samordne overvåkningen innen vannområdet slik at det blir likt i alle 
kommuner. For at overvåkningen skal være helhetlig og sammenlignbar bør man 
samordne overvåkningen slik at den foregår etter samme retningslinjer (hyppighet og 
parametervalg) etter retningslinjene i vannforskriften. Det var ønske om å ha en felles 
administrering av denne overvåkningen, eksempelvis under vannområde Øyeren. Et 
større overvåkningsprogram vil kunne gi lavere kostnader og besparinger av 
administrative ressurser for hver enkelt kommune.  

 

I vannområdets budsjett er det satt av midler til tilstandsvurdering og overvåkning. Disse 
midlene ble foreslått benyttet der man mangler informasjon for å kunne tilstandsvurdere 
vannforekomster. For kommuner som allerede har overvåket noen av sine 
vannforekomster vil dette bli noe urettferdig. Overvåkningsutgifter for 2013 vil derimot 
kunne faktureres fordelt på antall vannforekomster / undersøkelser per kommune. 

   

Vedtak: Til etteretning. Det ble vedtatt å benytte midlene satt at til tilstandsvurdering 
og overvåkning der det er behov for kunnskapsinnhenting. Styringsgruppas 
medlemmer tar stilling til om dette må avklares politisk i sin respektive kommune. 
Prosjektleder konferer med hver enkelt kommunes administrasjon om hvordan 
overvåkningen kan samordnes. Viktigheten av å samordne overvåkningen som en 
felles satsing ble påpekt, der alle følger samme system. Ikke bare i forhold til besparte 
ressurser, men også i form av datakvalitet og sammenlignbarhet.  
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10. Hva vet vi om vannforekomstene i VO Øyeren – hvilke trenger supplerende 
undersøkelser 

  

Foreløpig sammenstilling av eksisterende data (undersøkelser av vannforekomster) viser 
at det er manglende kunnskapsgrunnlag for 15 av 31 elvevannsforekomster og 10 av 12 
innsjøer. Det er uavklart om vannområdene skal innhente tilstandsvurdering for sine 
grunnvannsforekomster. Det foregår et sentralt arbeid (Fylkesmannen / Direktoratet for 
naturforvaltning / Norges geologiske undersøkelser) med å avklare / sette miljøtilstand 
for grunnvannsforekomster.   

 

Prosjektleder har laget en foreløpig oversikt over hvilke vannforekomster dette gjelder og 
et meget grovt kostnadsoverslag på hva det vil koste å sette miljøtilstand for disse. Se 
«vannforekomster som trenger undersøkelser.pdf» 

 

Vedtak: Til etterretning. Administrativ gruppe, faggruppe økologi og prosjektleder 
utarbeider anbud på tilstandsvurdering (klassifisering) jamfør punkt 11. 
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11. Anskaffelser 2012   

Vannområdet skal gjennomføre klassifisering i 2012 og skal påbegynne forberedelser til 
den kommende tiltaksanalysen i 2013. 
 

 
 
 

 



1. Klassifisering: Ifølge Vannforskriftens § 18 og vedlegg V skal klassifisering 
være utført for alle vannforekomster innen utgangen av 2012. Klassifiseringen 
går ut på å fastsette miljøtilstanden for hver vannforekomst. Tilstanden skal 
vurderes fortrinnsvis på biologiske data, med vannkjemiske data som 
støtteparametere. Se presentasjon fra møtet for detaljer. 

 

2. Tiltaksanalyse: Ifølge Vannforskriftens § 25 skal det skal innen utgangen av 
2015 foreligge en regional, forvaltningsplan og et sektorovergripende 
tiltaksprogram. Forvaltningsplanen skal vedtas som fylkesdelplan av 
fylkestingene i regionen, og deretter godkjennes av Regjeringen.  
Tiltaksprogrammet skal revurderes og om nødvendig revideres hvert sjette år. 
Tiltakene skal være operative senest tre år etter at tiltaksprogrammet er vedtatt. 
I tråd med Vannforskriftens § 25 skal tiltaksprogrammet bygge på gjennomførte 
analyse og vurderinger. Arbeidet med tiltaksanalyse bør starte siste halvår i 
2012 og skal være ferdig innen utgangen av 2013. Tiltaksanalysen skal belyse 
hvilke tiltak som er nødvendige i hver vannforekomst for å oppnå miljømålene 
(eks god økologisk tilstand). Det skal fremkomme hvilke tiltak som er aktuelle i 
ulike sektorer, effekten/ reduksjon av forurensende stoffer man kan forvente av 
de ulike tiltakene, kostnadseffektivitet og de økonomiske konsekvensene av 
eventuelle tiltak. God miljøtilstand skal avveies mot samfunnsinteresser ved at 
det i noen tilfeller kan settes lavere eller høyere miljømål. Prosjektleder viste 
eksempel på tiltaksanalyse i vannområde PURA. Denne tiltaksanalysen er et 
samarbeid mellom flere konsulentfirmaer som hver bidro med sin fagekspertise. 
Noe av tiltaksanalysen kan hver kommune utføre selv, men krever at 
kommunene rapporterer sine forurensningsbidrag på en riktig måte.  
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus arrangerer ett seminar om tiltaksanalyse i 
september 2012. Se presentasjon fra møtet for detaljer. 

 

Vedtak: I tråd med innhentet informasjon (punkt 10) skal det utarbeides 
anbudskonkurranse på tilstandsvurdering (klassifisering) av vannforekomstene i 
vannområdet. Anbudet utarbeides av administrativ gruppe og prosjektleder i 
samråd med Fylkesmennenes anbefalinger og etter vannforskriftens krav.  
 

Forberedelser til av tiltaksanalyse bør starte fortløpende. Hver kommune bidrar til 
å fremskaffe den informasjon som er nødvendig. Hver kommune bør arbeide for å 
forankre tiltaksanalysen i sine respektive kommuneplaner. Anbudskonkurranse 
utarbeides av administrativ gruppe, faggruppe økologi og prosjektleder (høst 
2012/vår 2013).  
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12. Profilering av vannområde Øyeren – hjemmeside og logo   

Administrativ gruppe og prosjektleder har innhentet og gjennomgått tilbud for utvikling av 
hjemmeside og logo. Det er valgt leverandør og logo/hjemmeside er under utvikling. 
Hjemmeside og logo vil koste ca 25.000 kr inkl. mva. Forslag til hjemmesideoppsett ble 
forevist (se presentasjon). Vannområdets hjemmeside vil bli tilgjengelig på:  

www.vo-øyeren.no (nærmere beskjed om dato vil blir gitt). 

 

 Vedtak: Administrativ gruppe og prosjektleder fortsetter videre arbeid med 
utvikling av hjemmeside og logo. Styringsgruppa overlater dette ansvaret til 
sistnevnte. Det ble ytret ønske om å lage koblinger mellom kommunenes nettsider 
og vannområdets nettside og vise versa. Det ble også ytret ønske om at nettsiden 
skal være så brukervennlig og oversiktlig som mulig og skal være lett å finne. 

 
ADM-gr 
/ PL 

 

13. Orienteringssaker (7)   

 
a) Deltakelse Spydeberg og Eidsberg kommune 

Etter dialog er blitt avklart at Spydeberg kommune bidrar økonomisk i 
vannområde Øyeren, men at de retter sine hovedressurser mot vannområde 
MORSA. Spydeberg vil hovedsakelig bli representert gjennom ordfører i 
Trøgstad.  
Prosjektleder er i dialog med Eidsberg kommune. Prosjektleder fortsetter 
dialogen for å få en avklaring.     

 
     
   PL 
 
 
   
 PL 
 

 

http://www.vo-øyeren.no/


 
b) Søknad om midler FM-OA og A-FK 

Det er sendt søknad om midler til sekretariatsfunksjon og kunnskapsinnhenting, 
og undersøkelser av miljøgifter hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Det er 
blitt innvilget 60.000 kr. Det er også sendt søknad om midler til 
sekretariatsfunksjon, kunnskapsinnhenting og etablering av hjemmeside hos 
vannregionmyndigheten (Østfold FK) og hos Akershus Fylkeskommune. Svar på 
søknaden er ikke mottat. 

 
c) Faggrupper oppstart (økologi i ADM gr) 

Alle faggruppene er operative. Faggruppe landbruk hadde første møte 24. mai, 
mens faggruppe vann og avløp avholdt møte 30. mai. 

 
d) Referansegruppe oppstart 

             Lokale til referansegruppemøte er bestemt (Blaker skanse i Sørum). Møtet vil bli  
             avholdt på kvelden 27. september 2012. Møtet er åpent for alle og vil 
             annonsert i lokalavisene. To bokforfattere som skriver en bok om «Øyeren og  
             elvene» vil holde et foredrag om boka  
             (http://norsknatur.wordpress.com/2011/12/21/elg-radyr-og-ny-bok-om-oyeren/).  
             Leder av styringsgruppa er forespurt om å stille på møtet. 

 
e) Nytt i vannforskriften  

 Det er utarbeidet et eget utslippsregister over prioriterte stoffer 
(«Forurensning»).  

 Nasjonene som har implementert EU’s vanndirektiv kan selv bestemme om de 
vil overvåke prioriterte miljøgifter i vann, men de prioriterte miljøgiftene skal 
overvåkes minst 1 gang i året i biota og sediment (tidligere krav 1 per måned). 

 Nye meget innskjerpede krav til innhold av blant annet kvikksølv i biota 
(organismer, fisk.etc).  

 Det åpnes for å gi unntak for å måtte nå miljøkvalitetsstandarder for prioriterte 
miljøgifter som kan dokumenteres å være langtransportert fra utenfor Norges 
jurisdiksjon.  

 Vanndirektivet åpner for å benytte «innblandingssoner» i en vannforekomst der 
miljøkvalitetsstandardene kan overskrides, så lenge det ikke påvirker resten av 
vannforekomsten.   

 
f) Korte referater fra Nasjonal Vannmiljøkonferanse, Seminar Veg og 

vannforurensing, Miljøgiftseminar og fagsamling Vannmiljøarbeid i 
jordbruket 
Prosjektleder sender notater fra seminarer og fagsamlinger til de ulike gruppene 
for å holde dem informert. 
 

g) Organisasjonsstruktur (Økologi – ADM gruppe) 
Økologigruppe funksjonen ivaretas i administrativ gruppe grunnet mange av de 
samme representantene. Eventuelt avholdes møter samme dag, med ulike 
tema. 

 
 
 
 
   PL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   PL 

14. Neste møte   

Prosjektleder innkaller ved behov. Mest sannsynlig seint i høst.      PL  

15. Eventuelt (4)   

  
a) Endring «mandat» - Andre sektormyndigheter blir tilføyd som representanter 

i vannområdets «mandat». 
b) Kontaktinfo – Telefonnumre til vannområdets representanter tilgjengelig 

gjøres på hjemmesiden 
c) Vannområdets eventuelle restmidler settes i fond før årsskiftet. 
d) Infoflyt – Faggrupper informerer administrativ gruppe og vise versa. 

Styringsgruppa mottar informasjon fra administrativ gruppe og vise versa. 

 

    
 
 
  

 

 

http://norsknatur.wordpress.com/2011/12/21/elg-radyr-og-ny-bok-om-oyeren/
http://norsknatur.wordpress.com/2011/12/21/elg-radyr-og-ny-bok-om-oyeren/

