
 
 
Referat fra prosjektgruppemøte 15.06.2012,  
Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma 
 
Til stede: Tor Fodstad (gruppeleder, Eidsvoll), Leiv O. Knutson (Nes), Marie Strand (Ullensaker), 
Hilde Birkeland (Akershus fylkeskommune) Liv Dervo (leder for økologigruppa og Nannestad 
kommune), Rune Helberg (leder for kommunalteknikkgruppa), Grete Hedemann Aalstad (NVE-
Region Øst) og Helge B. Pedersen (prosjektleder).   
 
Forfall: Simon Haraldsen (Fylkesmannen i Oslo og Akershus), Ola Rosing Eide (Statens Vegvesen), 
Dag E. Oppsahl (leder for landbruksgruppa), Odd Buraas (Hurdal) og Kirsten Andersen (Østre Toten) 
 
Orientert/invitert: Heidi Eriksen (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), Stig 
Hvoslef (Akershus fylkeskommune), Sverre Normann Setvik (Jernbaneverket) og Anne Braaten 
(Jernbaneverket). 
 
Sak Innhold Oppfølging/ 

ansvar 
1 Referat fra forrige møte   

Prosjektgruppemøte 19.04.12  
Konklusjoner: 
Ingen merknader. Godkjent. 

 
 
 
 

2 Referat fra faggruppe landbruk 
Helge ga en orientering fra siste møtet i faggruppe landbruk den 31.05.12. For 
øvrig henvises det til hjemmesiden for å lese referater. Neste møte i faggruppa 
er 17. oktober.  

 
 

3 Referat fra faggruppe kommunalteknikk 
Rune ga en orientering fra siste møtet i faggruppe kommunalteknikk den 
24.05.12. Neste møte i faggruppa er 8. oktober. 

 
 
 

4 Referat fra faggruppe økologi 
Liv Dervo orienterte fra møtet i faggruppe økologi 11.06.12.  Neste møte i 
faggruppa er 1. oktober. 

 

5 Div. orienteringssaker 
Det ble gitt korte orienteringer om følgende saker: 
a) Status vesentlige vannforvaltningsspørsmål.  
b) Drikkevannsregister – innspill klart for å sendes inn. 
c) Regulering Hurdalssjøen – orientering om svaret fra NVE og høringen (se  

pkt. 14) 
d) Mjøsa-manøvreringen. Informasjon om hvordan VO Mjøsa vurderer å 

jobbe med vilkårsrevisjoner, som også vil berøre Vorma hos oss. 
e) Oppgavefordeling – informasjon gitt fra Fylkesmannen (23.04.12). 
f) Anmodning fra Fylkesmannen om å legge all overvåking inn i Vann-nett 

(brev til kommunene 22.05.12) 
g) Statens vegvesen, starter overvåkingen av saltpåvirkning fra Fv, 180. Vi 

har oversendt div. relevante rapporter mm.. 
h) Kantsonebrosjyrer fra Fylkesmennene i Østfold og Oslo/Akershus. Se 

referat fra landbruksgruppa 31.05.12. 
i) Kart fra NGU over leire/marine avsetninger ble vist. Dette ligger på: 

 
 
 
 
 
  
 



http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?lang=Norsk&Box=270292:6665070:3234
58:6707187&map=L%2Esmasser Det er sendt en formell henvendelse til 
NVE, med oppfordring om å vurdere muligheten av å utvikle et verktøy 
som kobler sammen løsmassekart mht. marine avsetninger og REGINE, 
helst også hver vannforekomst slik det ligger i Vann-nett. Det vil være et 
godt verktøy i vårt videre arbeid. Det ideelle målet er å kunne beregne 
leirdekningsprosenten per vannforekomst (evt. REGINE-felt). 

j) Brosjyre fra Direktoratet 
(http://www.vannportalen.no/Brosjyre_Med_godt_vannmiljo_som__felles_
maal_hAnXX.pdf.file) ble delt ut slik: Eidsvoll; 15, Nannestad; 8, Nes; 15, 
Ullensaker; 11 og prosjektgruppa; 6. Det skal deles ut til formannskapene 
eller tilsvarende politisk utvalg så snart det passer. Det er kun til 
orientering, og ledsages ikke av noe saksfremlegg el.l. Er diskutert med 
leder for styringsgruppa. Vi har bestilt 350 eks. men kun fått 95. Vi håper 
på flere eksemplarer senere, slik at alle kommunestyremedlemmer kan få 
det. Det antas at de kommunene som i hovedsak ligger i andre VO, får 
tilsvarende hefter derfra. 

k) Orientering om Vannregionutvalgsmøtet 12.06, og at Vannområdet 
Hurdalvassdraget/Vorma v/leder for styringsgruppa er forespurt om å holde 
innlegg. 

l) Befaring gytebekker vegkrysning skjer den 20.06, sammen med 
Hurdalssjøen Fiskeadministrasjon og Eidsvoll Fiskesamvirke. 

6 Status anbud økologisk klassifisering 
Er fulgt opp av Liv, Tor og Helge iht. forrige møte. Øvre Romerike 
Innkjøpssamarbeid er konsultert. Anbudet ble off. kunngjort, og notis har stått i 
lokalavisa. I tillegg er 8 konsulentfirmaer med antatt nødvendig kompetanse 
varslet direkte. Kun 1 tilbyder. NIVA. Anskaffelsesprotokoll foreligger. 
Pristilbud diskutert med styreleder. Akseptert. Med henvisning til anbudet, ble 
det inngått forhandlinger for å redusere prisen.  Følgende endringer skal gjøres 
for å få prisen ned: 
• I Søndre Holsjø tas heller makrofytter (vannplanter) enn alger og bunndyr. 
• Vi tar alle TKB-prøvene selv, inklusive analysene. Det skjer sammen med 

Eidsvoll kommune.  
• Vi tar alle vannprøvene selv (5 turer i alt). 
• Suspendert stoff og konduktivitet tas ut nå (tas evt. senere hvis påkrevd). 
• Turbiditet måles kun der hvor det er > 5 % leirdekningsgrad. Beregner er 

gjort, og det omfatter 5 VF (+ Nessa). 
Vannprøvetaking, oppfølging i forhold til NIVA og bistand i felt blir fulgt opp 
videre av Liv, Tor og Helge for å sikre prøvetakingen hele sommeren/høsten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liv, Tor og 
Helge 

7 Nytt fra fylkesmannen/fylkeskommunen   
a) Hilde orienterte om videre behandling av Vesentlige vannforvaltnings-

spørsmål, og at det pt. er noe uklart i hvor stor grad VRM selv utformer 
tekst i forhold til å la de ulike vannforekomstene hver for seg presentere 
dette i dokumentet som skal på høring fra 1. juli. Siste frist for evt. nye 
innspill er 20. juni. Sendes da direkte til Hilde, med kopi til prosjektleder.  

b) Fylkeskommunen har vært i kontakt med VRM og Mattilsynet, og det er 
ikke nødvendig å sende inn noe register som innspill på dette til overordnet 
nivå enda. Vi vil få beskjed om når det skal gjøres.  

c) Det er mulig å søke fylkeskommunen om økonomisk tilskudd. Hun rede-
gjorde for prinsippene for tilskuddsordningen, som vil være knyttet til 
prosentvis stillingsbrøk for prosjektleder, aktivitetsnivå og medvirkning. 

d) Anja Winger kommer tilbake fra permisjonen i august, men ikke i full 
stilling med det første. Hilde og Anja vil i en periode utover jobbe sammen 
om arbeidet med vannforskriften for fylkeskommunen.   

 



8 Sak 8. Politisk behandling av årsmeldingen i kommunene og brosjyre fra 
DN 
Årsmeldingen er behandlet politisk på følgende måter (blant de kommuner som 
hadde representasjon på dagens møte): 
Eidsvoll: Samfunn, plan- og miljøutvalget 
Ullensaker: Hovedplan for eiendom og teknisk drift. 
Nannestad: Plan- og utviklingsutvalget 
Nes: Ikke behandlet enda, men settes opp med det første. 
 
Brosjyren fra Direktoratet for naturforvaltning er et godt veiledningsmateriell 
for politisk involvering/informasjon. Fordi vi har bestilt 350 eks. men bare fått 
95, ble det i samråd med leder for styringsgruppa besluttet at det er 
formannskapene eller det mest aktuelle politiske utvalget som i første omgang 
får brosyrene, og at det kan fordeles på møtene uten noe eget saksfremlegg. 
Det ble delt ut følgende brosjyrer: Eidsvoll 15; Nannestad 8; Nes 15; 
Ullensaker 11. I tillegg ble det delt ut 6 stk. til prosjektgruppas medlemmer. 
Hurdal må få sine senere. Prosjektleder tar kontakt med Østre Toten. De andre 
3 kommunene har så små arealer i vannområdet, at vi antar at de får tilsvarende 
fra VO de i hovedsak tilhører. Hvis ikke må de raskt ta kontakt med 
prosjektleder. 

 

9 Økonomi   
Konklusjoner: 
a) Medlemskontingenten for alle kommunene er sendt ut.   
b) Det søkes om midler fra Akershus fylkeskommune der både sekretariat, 

informasjonstiltak og faglig rettede prosjekter inngår. 
c) Det søkes om midler fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus der faglig 

rettede prosjekter inngår (problemkartlegging og overvåking). 
d) Det sendes en enkel forespørsel til fylkesmennene og fylkeskommunene i 

Hedmark og Oppland, for å høre om det er rasjonelt å bruke tid på å 
utforme søknader. 

e) Hvis det er tanker om justering av budsjettet for neste år, kan det med 
fordel meldes inn til prosjektleder. Ellers lages budsjettforslag til neste 
prosjektgruppemøte som presenter for styringsgruppa, der justeringer i 
hovedsak går på indeksjusteringer og innkjøp konsulenttjenester.  

 
  
 
Helge 
 
Helge 
 
Helge 
 
 
 
Prosjekt-
gruppa 

10 Ytterligere problemkartlegging 
Det ble gitt en orientering fra økologigruppas konklusjoner og vurderinger.  
For de fleste påvirkningstypene anses det at kunnskapsgrunnlaget er, eller vil 
bli rimelig godt innen året, for å innarbeides i en tiltaksanalyse, med unntak av 
hovedtemaene: Forurensing/miljøgifter/forurenset grunn og 
Flomverk/forbygninger/dammer. Prosjektgruppa tar dette til etterretning, og 
avventer videre konklusjoner fra økologigruppa på disse to temaene. Samtidig 
etterlyser prosjektgruppa tydeligere og bedre veiledning på hva som skal følges 
opp, av hvem og på hvilken måte iht. vannforskriften på disse to temaene. 
Det bør settes av et behov i revidert budsjett, eller neste års budsjett til minst 
kartlegging av 4 – 5 VF mht. miljøgifter. 

 
 
 
 
 
 
 
Fylkes-
mannen 
 
Prosjektleder 

11 Overvåking    
Det ble gitt en orientering fra økologigruppas foreløpige oversikt over 
eksisterende overvåking. Fullstendig overvåkingsprogram kan ikke lages før 
behovet for tiltaksovervåking er fastsatt, etter at den økologiske klassifiseringen 
er gjennomført. Men hovedtrekkene kan sammenstilles og gis som innspill til 
VRM innen 01.11.2012. Rekker vi det ikke før neste møte, tas det underveis av 
prosjektleder, leder for prosjektgruppa og økologigruppa. 
 
 

 
Avventer 
innspill fra 
økologi-
gruppa 
 



12 Miljømål 
Det ble gitt en orientering fra økologigruppas konklusjoner og vurderinger. 
Måten miljømål for badevann bør settes på, avventes fra økologigruppa og det 
avventes en nasjonal anbefaling på om FHI sitt rundskriv fra 1994 bør legges til 
grunn, eller om EUs badevannsnormer fra 2008, eller forslaget fra NIVA i 
rapporten fra 2008 bør legges til grunn.  

 
Avventer 
innspill fra 
økologi-
gruppa 

13 Tiltaksanalysen 
En veileder versjon 1 finnes: Oppfordring om at flest mulig setter seg inn i hva 
en tiltaksanalyse bør inneholde, og deltar på seminaret som fylkesmannen skal 
avhold i høst hvis det er rettet mot kommunene, og ikke bare prosjektledere. 
http://www.vannportalen.no/hovedEnkel.aspx?m=63846  
Det innhentes opplysninger fra vannområder som var i 1. planperiode, og evt. 
om det finnes nyere veiledningsmateriell. 
Det anses for å være nødvendig å kjøpe konsulentbistand til hele eller deler av 
tiltaksanalysen. 

 
 
Alle 
 
 
Hilde 

14 Eventuelt 
Innspill til VO. Mjøsa. 
Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma bør sende et innspill til VO Mjøsa i 
forbindelse med vurderinger av vilkårsrevisjoner, som omfatter VF Vorma. Så 
kan de vurdere om det er en støtte for deres arbeid i saken. Prosjektleder og 
leder for prosjektgruppa lager et tekstforslag, som oversendes leder for 
styringsgruppa. 

  
 
Tor/Helge 
 
Runar 
Bålsrud 

   Neste møte 
Tid: Torsdag 16. august, kl. 09:00 – 15:00.   
Sted: Kommunehuset i Ullensaker. 

Agenda 
sendes ut av 
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   

 


