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Vannområde Øyeren. 
 
Referat fra møte i administrativ gruppe 14.2.2012,  
 

Sted/tid: Nes rådhus kl. 9.00 

 
Til stede: Marie Strand (Ullensaker), Henning Colbjørnsen (Rælingen), Simon Haraldsen 
(FMOA), Torunn Hoel (Sørum), Hilde Birkeland (Akershus FK), Tor Fodstad (Eidsvoll), 
Stein Rosten (Enebakk), Marit Haakaas (Trøgstad), Leiv O. Knutson (Nes) og Kristian 
Moseby (Prosjektleder). 
 
Forfall: Spydeberg, Askim, Aurskog-Høland, Nord-Odal, Sør-Odal, Fet. 
 

Sak Tema  Vedtak / oppfølging / til orientering Ansvar/frist 
1 Velkommen, 

godkjenning av 
dagsorden 

Det var ingen merknader til referat fra møte 
30.1.2012.  

 
 
 
 

2 Askim og Eidsberg 
deltagelse i 
vannområde Øyeren 

Det har vist seg at Eidsberg kommune også har 
arealer inn i vannområde Øyeren. Kommunen 
er blitt invitert til styringsgruppemøtet den 
29.2. Askims deltakelse i vannområdet skal 
avklares på møte i styringsgruppa 29.2. 
 

 
 
 
 
  

3 Mandatforslag / 
organisasjonsstruktur 
 

Det er utarbeidet forslag til mandat for 
Styringsgruppa, administrativ gruppe, 
faggruppene, prosjektleder samt 
referansegruppa. Det er viktig at alle ser 
igjennom dette og spiller inn sine synspunkter. 
Styringsgruppa vil behandle/vedta mandatet på 
møte 29.2.  
 
Prosjektleders sekretærfunksjon i den 
administrative gruppen ble diskutert. Man ble 
enig om at prosjektleder overtar rollen som 
leder av gruppen, og at tidligere leder påtar seg 
å være sekretær.  
 
Denne modellen vil ikke gjelde for 
organisering av faggruppene.  
 

 
 
 
 
 
ALLE innen 
21. februar. 

4 Vararepresentanter 
kontaktinformasjon 

Liste ble sendt rundt  

5 Karakterisering, 
status 
 

Karakterisering av alle vannforekomster er 
gjennomført og vil bli lagt inn i Vann-Nett. 
Vann-Nett vil være à jour 1. mars. Et kvalitets-
sikringsnotat vil bli utarbeidet av FM, og 
oversendt kommunene for gjennomgang. 
 

 
FM 
1. mars  
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FM minnet om at alle data vedr. vann skal 
innrapporteres i portalen for vannmiljø. 
Deretter vil data bli lagt inn i Vann-Nett.      

6 Vesentlige spørsmål, 
gjennomgang av 
utkast 
 

Utkastet til vesentlige vannforvaltnings-
spørsmål ble gjennomgått. Det var enighet om 
å gjøre noen endringer. Prosjektleder 
innarbeider endringene og sender dette til 
gruppen for gjennomgang.  
 
Frist for levering til FK er 19. mars.  
 

PL/ALLE 

7 Orienteringssaker 
 
 

Det er innrapportert feil hyttetall for Enebakk, 
dette er nå rettet opp i. 

 

8 Neste møte 12.3.2012 kl. 09.00 – 13.00 Sørum rådhus 
 

 

9 Eventuelt 
 

Det ble ikke tatt opp noe under eventuelt.   

 
 
 
Leiv O. Knutson  
Sekretær for administrativ gruppe-Øyeren 


