
 

 

Referat  

Administrativ prosjekt gruppe-VO Øyeren 

Møte nr. 4. 

 

Dato    15.5.2012 

Tid    09.30 

Sted    Trøgstad kommune 

Møte innkalt av: Kristian Moseby (prosjektleder) 

Møtedeltakere: Simon Haraldsen, Marit Haakaas, Leiv O. Knutson, Torunn Hoel, Stein Rosten, Morten Kirkemo, 
Linda Grimsgaard, Henning Colbjørnsen, Kristian Moseby.   

Ikke møtt: Akershus Fylkeskommune, Ullensaker, Aurskog-Høland, Nord-Odal, Sør-Odal, Spydeberg, Eidsberg, 
Sørum og Eidsvoll. 

Referent: Leiv O. Knutson (Nes kommune) 

Møteagenda 

1. Velkommen, godkjenning av referat og dagsorden 

2. Vesentlige spørsmål egen versjon 

3. Organisering av faggrupper 

4. Referansegruppe 

5. Karakteriseringsstatus 

6. Karakteriseringsnotat 

7. Gjennomgang av «register over beskyttede områder» 

8. Overvåkningsprogram for VO Øyeren 

9. Administrering av (kommunenes) overvåkning 

10. Klassifisering, hvilke data finnes 

11. VF som vi ikke skal bruke penger på  

12. Anbud klassifisering-supplerende tiltaksovervåkning 

13. Søknad om midler 

14. Tiltaksanalyse 

15. Profilering av vannområde Øyeren 

16. Orienteringssaker 

17. Neste møte 

18. Eventuelt  

 

  

 
1. Velkommen, godkjenning av referat og dagsorden  
 

Ansvarlig Frist 

Det var ingen merknader til referat fra møte 12.3.2012, dagsorden ble godkjent.    
 

 

2. Vesentlige spørsmål egen versjon   

Det er blitt gjort noen endringer bl. annet er det satt inn flere bilder, en tabell over 
kommunenes prosentvise areal innen vannområdet, liste over risikovurderinger og et 
bedre kart.  

 

 

 

3. Organisering av faggrupper   

Det er innkalt til faggruppemøte for kommunalteknikk og landbruk. Forslag til agenda for 
begge gruppene er utarbeidet. Møte i landbruksgruppa avholdes 24.5 og for 
kommunalteknikk 30.5.  

Da det er mange som deltar i adm. gruppe og økologigruppe, vil vi prøve å samkjøre 
disse møtene, slik at de blir lagt til samme dag.  

 
 

 



4. Referansegruppe   

Vi vil forsøke å få gjennomført første møte i referansegruppen i løpet av september. 
Invitasjonen bør da sendes ut tidlig i august. Vi legger opp til at Solberg og Søby vil bli 
invitert til å si noe om boken Øyeren, som snart vil bli utgitt.  Kristian lager et forslag til 
agenda for møte og sjekker ut hvor det kan være egnede lokaler. Lokalene bør ha 
minimum plass til 100 personer, og helst ligge i tilknytting til Øyeren. Møtet legges til 
kveldstid. 

Som møteleder vil leder av styringsgruppen bli forespurt (Oddmar Blekkerud).  

Invitasjonen vil bli annonsert i lokalaviser og på kommunenes hjemmesider, i tillegg vil 
sentrale interessegrupper få egen invitasjon.   

Kristian  

5. Karakteriseringsstatus   

Alle kommunene oppfordres til å spille inn til Kristian det de har av 
overvåkningsdata/rapporter i forhold til vannmiljø. I tillegg er det ønskelig at man 
kvalitetssikrer inndelingen av VF.   

 
    Alle  

6. Karakteriseringsnotat   

Kristian utarbeider faktaark for alle VF. Utkast av faktaarkene sendes administrativ / 
økologi gruppe for kvalitetssikring. 

Alle/ 
Kristian  

7. Gjennomgang av «register over beskyttede områder»   

Liste over beskyttede områder gjennomgås og suppleres. Kristian sender en mail om 
dette og ønsker at vi melder eventuelle endringer. Registeret skal leveres 
vannregionmyndigheten innen 1.juli 2012. 

 
    Alle 29.5. 

8. Overvåkningsprogram for VO Øyeren   

Det skal utarbeides overvåkningsprogram for alle kommunene (for hele vannområdet). 
Overvåkningsprogrammet skal være helhetlig etter vannforskriftens prinsipper og 
retningslinjer for overvåkning. Vi bør derfor ta en gjennomgang av kommunenes 
overvåkning og forsøke å bli enige om like parametere, hyppighet med mer. Skal vi gå 
sammen om et felles program eller skal alle kommuner administrere sin overvåkning 
hver for seg? Saken diskuteres senere.  

Kristian / 
Alle 

 

9. Administrering av (kommunenes) overvåkning    

Vil bli tema ved en senere anledning (se punkt 8)   

10. Klassifisering, hvilke data finnes    

Det er stor kvalitetsforskjell på de data som finnes rundt om i kommunene. Mye av 
dataene kan ikke brukes til å klassifisere ut fra. Det er derfor nødvendig å gjøre nye 
undersøkelser i enkelte vannforekomster.  

 

 

11. VF som vi ikke skal bruke penger på    

Det var enighet om ikke å bruke penger på de VF som det ikke var dokumentert 
problemer med (de som «ikke er i risiko»). Vannforekomster som er foreslått som 
lokaliteter i Nasjonale overvåkningsprogram eller har forsuringsproblematikk skal ikke 
utredes nærmere av VO Øyeren. Disse har henholdsvis KLIF/DN og Fylkesmannen 
ansvar for å overvåke. Se også punkt 12. 

 

 

12. Anbud klassifisering-supplerende tiltaksovervåkning   

Vannforekomster som er i «risiko» eller «mulig risiko» og som ikke har tilstrekkelig 
datagrunnlag for å klassifisere må vi undersøke nærmere (anbud på klassifisering-
supplerende undersøkelser). Kristian orienterte om hva som bør være med i anbudet (se 
presentasjon fra møtet). Klassifiseringsanbud utarbeides av Kristian og sendes 
administrativ gruppe for innspill. 

Kristian 

 

13. Søknad om midler   

Kristian orienterte om søknaden som er sendt til FM. Søknaden er innvilget, og vi har fått 
60 000 kr. Midlene ønsker vi å bruke til kunnskapsinnhenting, og sekundært undersøke 
for miljøgifter i fisk.  

Søknad til FK er utarbeidet men ikke sendt. Kommunen kan eventuelt komme med 

 
     
    Alle  snarest 



merknader til denne før den sendes.   

14. Tiltaksanalyse   

Kristian orienterte om at vi snart må i gang med tiltaksanalyse (hvilke tiltak som må til for 
å nå miljømålene i hver vannforekomst). Tiltaksanalysen skal foreligge innen utgangen 
av 2013 og bør utarbeides av fagekspertise. Forberedelser bør starte etter sommeren. 
Alle kommunene spiller da inn hvilke tiltak som gjøres, problemoversikt og forslag til 
tiltak. Tiltaksanalysen skal dekke hele vannområdet. Det vil komme nytt 
veiledningsmateriell fra Direktoratet for naturforvaltning høsten 2012. I tillegg vil 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus avholde et seminar om tiltaksanalyse førstkommende 
høst. Kristian vil komme tilbake til dette senere. Se presentasjon for detaljer.   

 

 

15. Profilering av vannområde Øyeren   

Det ble bedt om pristilbud på utarbeidelse av hjemmeside og logo for vannområde. 
Tilbudene som kom inn varierte veldig og vi bestemte oss derfor for å avlyse 
konkurransen. Ny tilbud er innhentet og valg av leverandør vil skje innen utgangen av 
uke 23.  

 

Alle i adm. gruppe oppfordres til å komme med forslag til logo for vannområde. Det 
trenger bare vær en enkel skisse som vi kan bearbeide videre.  

    
 
 
 Alle 

29.5 

16. Orienteringssaker   

Kristian orienterte om følgende nyheter:  

- 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). 

- Det åpnes for å gi unntak for å måtte nå miljøkvalitetsstandarder for stoffer 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.   

- Sjekk ut «miljøkommune.no» (nettbasert saksbehandler verktøy for miljø- og 
arealplanleggingssaker).  

  

 

 

17. Nest møte   

Rælingen rådhus 21. august   

18. Eventuelt   

…….   

 


