
 

 

Referat fra prosjektgruppemøte 12.3.2019,  

Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma (Huvo) 
 

Til stede: Tor Fodstad (gruppeleder, Eidsvoll), Stig Nordli (gruppenestleder, leder for økologigruppa, 

Hurdal), Estrella Fernandez (Akershus fylkeskommune), Henrik Langbråten (Nes), Sarita Winsevik 

(Mattilsynet), Solveig Fagerli (leder for kommunalteknikkgruppa), Dag E. Opsahl (leder for 

landbruksgruppa), Åse Marit Skjølås (vara: Østre Toten), Kjersti Enger Dybendal (Ullensaker), 

Pernille Kvernland (Ullensaker), Daniel Bügel (vara: Nannestad kommune) og Helge B. Pedersen 

(daglig leder).    
 

Forfall: Simon Haraldsen (Fylkesmannen i Oslo og Viken). 
 

Orientert/ invitert: Ola Rosing Eide (Statens Vegvesen), Ingrid Haug (NVE), Linda Taje (Bane Nor), 

Mari Olsen (Oppland Fylkeskommune), Ragnhild Skogsrud (Fylkesmannen i Innlandet), Arne 

Magnus Hekne (Hedmark fylkeskommune), Rune Skolbekken (Nord-Odal), Leif Skar (Stange) og 

Trude Øverlie (Gran).  

 

Sak Innhold Oppfølging/ 

ansvar 

1 Referat fra forrige møte (24.10.2018) 

Konklusjoner: 

Ingen merknader. Godkjent. 

 

 

 

2 Kort referat fra andre gruppemøter  

Stig orienterte fra siste møte i faggruppe økologi (22.1.19). Solveig orienterte fra 

siste møte i faggruppe kommunalteknikk (27.2.19), Helge orienterte fra 
styringsgruppemøtet (14.11.18) og faggruppelandbruk (5.2.19), fordi Dag meldte 

forfall til første del av møtet, samt befaringer/arbeidsmøter om Hurdalselva 

(8.11.18), infomøte i Nes kommune (15.11.18), og tilsvarende i Ullensaker 

kommune (11.1.19), arbeidsmøte ift. Risa (16.11.18), div. arbeidsmøter om 

oppfølgingen av HyMo-utredningene (27.11.18, 28.11.18, 11.2.19), møter med 

VRM m.fl. (2.10.18, 7.3.19), VRU-møtet 24.1.19 og arbeidsmøte om oppfølging av 

miljøgiftkartlegging i Ullensaker (11.3.19).   

 

 

 

 

 

 

3 Div. orienteringer   

Helge orientert om: 

a) Vedtatt arbeidsplan for Huvo 2019 (lenke).   

b) Revidering av kilderegnskap (vha. Agricat 2, usikker på WEB-GiS). Avventes.  

c) Høringen av frivillig manøvreringsreglement i Hurdalssjøen er utsatt (lenke). 

d) Stakeholder-gruppe, NIVA: A) EcoMethod: B) DeStress. Ikke hørt noe. 

e) Glommadata sin database er oppdatert (lenke) og kart (lenke). Utvikling pågår. 

f) Ny veileder om klassifisering av miljøtilstanden i vann, veileder 02:2018 (lenke).  

g) Vannforskriften er revidert 1.1.2019 (lenke). 

h) Ny veiledning fra Mattilsynet om å ta hensyn til drikkevann i planarbeidet 

(lenke).  

i) Ny undersøkelse om mikroplast i kretsløpet (lenke), jf. epost til dere 6.12.18.   

j) Ny vannregionmyndighet fra 1.1.2020 (8 nye VO = ca. 20 VO i den nye 

Vannregion Øst). 

k) Nasjonal Vannmiljøkonferanse arrangeres 27. – 28. mars. Oslo. 

l) Innspillskonferansen til evaluering av vanndirektivt nasjonalt 16.1.2019.  

m) Evaluering av EUs vannrammedirektiv: Til EU-kommisjonen. Frist 29.3.19.   

n) VO Leira-Nitelva: Kunstgressbaner. VO Mjøsa: Mikroplast og 

opprydningsaksjoner. Nye mandater i VO Øyeren og Leira-Nitelva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.huvo.no/filer/dokumenter/gruppene/prosjekt/24_10_18_Referat_prosjektgruppemote.pdf
https://huvo.no/filer/dokumenter/organisasjonen/Arbeidsplaner_innevarende_ar.pdf
https://huvo.no/aktuelt/140-evaluering-av-provereglementet-for-manovrering-av-hurdalssjoen.html
http://bioweb07.bioforsk.no/TiltaksgjennomforingGlomma/startglid.php
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1gXNWU-000gLT-6O&i=57e1b682&c=4Ev5JfaY8gcuCxH_GQNcbCo1MguFhlI1ETvGdEX89Ip_khGV-_JHZDYnJaWqTddpaCAycY-Yn--Padjy_bEHlvGxiKQxWArthcYwHqvMaj2aun8nRYyQ_5-uKRS_MEBdxXZnee6uF21mG9kJy9Fu_YDdwGDGsz-yw7iByk4r9sxRe3WLBmz1zyFFXv0tSZWtoFtqRWI9FLBcJ89k6scWlxPYAA0H5OZFOnE1D0NRJrJTHJUiufxUFvH-WQiwOaYpfACk00SjbJZocOb5T-abVQ
http://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/veiledere-direktoratsgruppa/klassifiseringsveileder_print_02.2018.pdf
http://www.vannportalen.no/nyheter/2019/jan-mars/de-viktigste-endringene-i-vannforskriften/
http://www.vannportalen.no/nyheter/2018/juli-sept/ny-veiledning-fra-mattilsynet-om-a-ta-hensyn-til-drikkevann-i-planarbeidet/
http://www.svensktvatten.se/contentassets/7be8e202754e4011a400bcff4ed89b1c/mikSVu-rap-8-13.pdf


Konklusjoner/oppfølging: 

1. Huvo bør besvare evalueringen av vanndirektivet til EU-kommisjonen. Det 

gjøres av Tor og Helge, med Stig som «back-up». 

2. Prosjektgruppa mener at det er hensiktsmessig å avvente revidering av mandat til 

det er ferdig i de to nabo-vannområdene. Pt. har det ikke vært problemer med 

foreliggende mandat i Huvo, slik at det ikke haster. Tas opp på neste møte. 

 

Tor, Helge, Stig 

 

Tor, Helge 

4 Status for Huvo-prosjekter/problemkartlegginger/overvåkingen 

Helge orientert om: 

a) Problemkartlegging: Kontrollfisket i 2018. Ca. 20 bekker måtte utsettes pga. 

tørke. Data skal legges inn i www.artsdatabanken.no.    

b) Tiltaksgjennomføring: Første effektoppfølging av utlagt kalkinnblandet gytegrus 

i Øyangen er gjennomført (lenke). Det jobbes nå med en video fra selve 

prosjektgjennomføringen, med hjelp fra VRM. 

c) Problemkartlegging: Fiskedøden i Risa. M.Sc.-oppgaven ventes ferdig 15.5.19. 

d) Tiltaksrettet overvåking. Økologigruppa har gitt innspill på utkast. Feil i utkast 

pga. forskyving i veileder. Norconsult ferdigstiller innen 15.4.19. Nytt anbud må 

lages i år. VO/VRM diskuterer nå felles strategi for trendanalyser. 

e) «Bruksanvisning» skogbilveger-gytebekker. Skogkurs er kontaktet og blir gjerne 

med. Det samme gjelder VO Øyeren og Leira-Nitelva. 

f) Tiltaksgjennomføring: Beitedyr vs. gyteareal i 3 spesielle bekker, ikke igangsatt 

enda. 

g) «Bruksanvisning» drikkeplasser for beitedyr-gytebekker. Utarbeide illustrasjon 

basert på danske erfaringer. 

h) Kurs/arbeidsseminar om Grunnforurensingsdatabasen blir arrangert av 

Fylkesmannen i Oslo og Viken til høsten. Huvo trenger da ikke å ta det i egen 

regi. Kommunene bør delta. Blir (sannsynligvis) også streamet. 

i) Problemkartlegging: Genetikk for storørreten i Hurdalssjøen. Avventer pris og 

rolleavklaring med E-CO Energi før et «prosjekt» defineres. 

j) Bilde fra det vi oppfatter som grovt avvik på PEFC-standarden for NN-bekken 

ble vist og kommentert/diskutert. 

Konklusjoner/oppfølging: 

1. Økologigruppa gjennomfører kontrollfisket i 2019, andre personer som ønsker å 

være med må ta kontakt med Helge.  

2. Prosjektgruppa mener det er fordelaktig at også Skogkurs, nabo-VO og evt. 

NRAS er med på utarbeidelsen av brosjyren/veilederen om skogsbilveg/bekker. 

3. Prosjektgruppa støtter at Huvo utarbeider brosjyre om drikkeplasser for beitedyr-

gytebekker.   

4. Alle kommunerepresentantene diskuterer i egen kommune hvem som bør 

representere kommunen på kommende arbeidsseminar om Grunnforurensings-

databasen. Helst 2 – 3 stk. 

 

5. Prosjektgruppa støtter at Huvo jobber videre med genkartleggingen av ørreten i 

Hurdalssjøen. Følges opp videre av økologigruppa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økologigruppa 

 

Økologi- og 

landbruksgruppa 

Landbruksgruppa 

 

Tor, Solveig, 

Stig, Henrik, 

Kjersti/Pernille, 

Liv/Daniel  

Økologigruppa 

 

5 Miljøgifter – videre oppfølging 

Det ble orientert om: 

 Kort punktvis oversikt over tidligere oppfølginger av miljøgifter i regi av Huvo. 

(Internt notat over dette lages senere).  

 VF 002-317-R. Prøvetakingsplan for Hurdal er ferdig (lenke). 

 VF 002-1576-R. Prøvetakingsplan for Nannestad er ferdig (lenke). 

 VF 002-1545-R. Prøvetakingsplan for Eidsvoll er ferdig (lenke). 

 Søknaden om tilskudd for videre oppfølging, til Miljødirektoratet. Avventer svar 

 Bindende pris for opsjonen samt tillegg for Stensbyåa og Andelva er mottatt. 

 Anbefalinger videre fra økologigruppa og kommunalteknikkgruppa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.artsdatabanken.no/
https://www.dropbox.com/s/d7cwrw9xjblljfn/Video_HelgeB.mov?dl=0
https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/
https://huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/interne/Provetakningsplan_Hurdal_Huvo_2018_sladdet.pdf
https://huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/interne/Provetakningsplan_Nannestad_2018_sladdet.pdf
https://huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/interne/Provetakningsplan_Eidsvoll_Huvo_2018_sladdet.pdf


Konklusjoner: 

Prosjektgruppa mener at Huvo bør ta hele kostnaden for videre oppfølging av 

miljøgiftkartleggingen nå i 2019, som beløper seg til RS 550.000,- ift. foreliggende 

tilbudet, uansett hvilket tilskudd som Miljødirektoratet gir til dette, såfremt det ikke 

går vesentlig utover andre viktige oppgaver.    

 

Styringsgruppa 

6 Hydromorfologi – videre oppfølging 

Det ble orientert om: 

 Utredningen og damsikkerhetsvurderingen for Honsjøen, som er ferdig. 

 Utredningen og damsikkerhetsvurderingen for Store Vikka, som er ferdig. 

 Utredningen og damsikkerhetsvurderingen for Lysjøen er mottatt som 2. utkast, 

og ferdigstilles 12.4. Det ventes ikke flere innspill, men muligheten er gitt. 

 Utredningen for Andelva foreligger som 2. utkast, og ferdigstilles 12.4.  

 Utredningen for Hegga foreligger som 2. utkast, og ferdigstilles 12.4.  

 Utredningen for Gjødingelva foreligger som 2. utkast, og ferdigstilles 12.4.  

 Høverelva/Hurdalselva er igangsatt av eier av dammen (Hurdal Verk 

Folkehøgskole) pga. ødelagt demning høsten 2018. Avventer videre oppfølging. 

 Når utredningene er ferdige, må det arrangeres møter for å drøfte evt. videre 

oppfølging, inkl. tiltakshaver, tillatelser, finansieringsplan, søknader osv. 

 Økologigruppas anbefaling for videre oppfølging. 

Konklusjoner: 

1. Huvo bør påta seg rollen som pådriver i en oppfølgingsfase for de 5 

utredningene (Honsjøen, Lysjøen, Hegga, Andelva og Gjødingelva), men skal 

ikke være tiltakshaver. Det kan innebære å ta initiativ til møter, bistå tiltakshaver 

med å avklare hvor det skal søkes og selve søknadene, samt bistå inn i 

prosjektplanene dersom det er ønskelig. 

2. For Store Vikka overlates evt. videre oppfølging til VO Leira-Nitelva m.fl. 

3. For Andelva forventes at kraftprodusent/regulant finansierer tiltaket selv. 

4. For de 4 øvrige vassdragene (samt senere Hurdalselva) må Huvo vurdere 

finansiell medvirkning fra sak til sak, men som en begynnelse foreslår 

prosjektgruppa at Huvo kan tilby inntil kr. 50.000,- som vårt bidrag per prosjekt. 

Alle prosjektene har allmenn interesse og er viktige for å nå miljømålene i 

vannforskriften, om enn i noe varierende grad. 

5. Finansieringen må tas inn i styringsgruppa. Det kan være nødvendig å se det 

over flere år. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Økologigruppa 

(inkl. Estrella)  

 

 

 

VO Leira-

Nitelva 

  

 

 

 

 

 

Styringsgruppa 

7 Vegsalting – innspill til driftskontrakter 

Det ble orientert om: 

 Tematikken er drøftet tidligere både i økologi-, prosjekt- og styringsgruppa (og i 

Huvo- notatet 7.9.17). 

 Temaet har nylig vært drøftet med SVV i forkant av dette møtet. 

 Riktig tid for evt. å avgi innspill er under anskaffelsene for nye driftskontrakter. 

Huvo omfattes av 2 driftskontrakter, hhv. Romerike vest (2013-2019) og 

Romerike midt (2016 – 2021). Førstnevnte videreføres på opsjon minst ut 2019. 

 Pga. regionreformen blir det Viken fylkeskommune som skal forestå 

anskaffelsen av de nye driftskontraktene på fylkesvegene innen Huvo. På 

hvilken måte de velger å løse dette, er pt. ukjent. 

 Det ble kort redegjort for de saltreduserende tiltakene som SVV pt. jobber med, 

mer generelt. 

 Det bør tas hensyn til det nye drikkevannsuttaket i Nannestad ifm. vegsalting. 

 Styreleder ønsker at saken tas inn på kommende styringsgruppemøte. 

 Temaet er diskutert også i kommunalteknikkgruppa, og Huvo får inn tall over 

saltforbruk på kommunale veier. 

 Det finnes alternativer til salt når funksjonen er å binde støv fra grusveger 

sommerstid. Produktet heter «dustex». Det bruker lignin (fra trefibre) som 

bindemiddel og oppgis å være svært miljøvennlig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/Huvo-notater/Problemkartlegging-salt_Internt-notat-Huvo.pdf


Konklusjoner: 

Dersom styringsgruppa ønsker et notat som belyser tematikken, og eventuelt også å 

avgi et innspill når Viken fylkeskommune er operativ etter 1.1.2020, utarbeides det 

av daglig leder, leder for prosjektgruppa og fortrinnsvis i samarbeid med SVV sin 

representant i prosjektgruppa og/eller flere fra SVV.  

 

 

Helge, Tor, Ola 

8 Tømmeanlegg for båtseptik 

Det ble referert fra siste møte i styringsgruppa og kommunalteknikkgruppa: 

 Styringsgruppa ønsket å følge saken opp videre. 

 Det er forbudt å slippe ut kloakk i vassdrag fra båter (forskrift om miljømessig 

sikkerhet for skip og flyttbare innretninger § 10 (lenke). 

 Kommunene har plikt til å sørge for tømmeanordninger (forurensnings-

forskriften § 26 (lenke). 

 Tiltaksgjennomføring pågår i PURA og er kjent gjennomført bare noen få steder. 

 Faggruppe kommunalteknikk foreslår tømmestasjoner a) nord i Hurdalssjøen, b) 

ved Andelva/Merra, c) ved Sundet og d) Vormsund. 

 Faggruppe kommunalteknikk satt ned en gruppe som jobber videre med dette nå. 

Konklusjoner: 

1. Det avventes hvilken bestilling som kommer fra styringsgruppa, men det bør 

jobbes videre med grunnlaget for å lage et saksnotat. 

2. Det kan være mer hensiktsmessig å erstatte «Vormsund» med «Årnes» som 

egnet sted i Nes/Vorma (Glomma). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styringsgruppa, 

Henrik, Solveig, 

Helge 

9 Høring av hovedutfordringer og planprogram 2022-2027 

Det ble redegjort for: 

 Arbeidet med å revidere miljøtilstanden høsten 2019, i Vann-nett. 

 Prosessen for Huvo sin leveranse på «Hovedutfordringer» til 

Vannregionmyndigheten (VRM). 

 «Hovedutfordringer» for VR Glomma, inkl. vedlegg 10 som er Huvo, og 

planprogram 2022-2027 legges ut på off. høring av VRM 1.4-30.6.2019. 

 Revidering av lokal tiltaksanalyse/tiltaksprogram i VO, starter høsten 2019. 

Innspill til VRM, for rullering av Regional vannforvaltningsplan 2022-2027, 

med tilhørende tiltaksprogram skal da skje i nye Vannregion Øst. 

 Rammene for hvordan Huvo skal jobbe med høringen, lagt av styringsgruppa i 

møtet 14.11.18 (sak 14/18). 

 Kort litt om hvordan andre VO i VR Glomma har tenkt ift. «sine» kommuner. 

Konklusjoner: 

Styringsgruppevedtakets pkt. 4 i sak 14/18 følges opp ved at daglig leder lager et 

utkast, som sendes til alle faste medlemmer i prosjektgruppa med 1 ukes frist for 

innspill. Det må lages så raskt som mulig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tor, Stig, 

Solveig, Dag, 

Liv, Henrik, 

Kjersti, Ada, 

Estrella, Simon, 

Helge, 

10 Regnskap 2018, revidert budsjett 2019 og budsjettforslag 2020 for Huvo 

Regnskap og budsjettforslag fulgte som vedlegg til innkallingen, og ble raskt 

gjennomgått og kommentert i møtet. 

Konklusjoner: 

1. Regnskapet for 2018 og forslagene til budsjetter forelegges styringsgruppa. 

2. Prosjektgruppa ser ikke behov for å revidere budsjettet for 2019 nå. 

3. Budsjettene for 2019 og 2020 må ses i sammenheng, og oppfattes å gi 

nødvendige rammer for det som pt. foreslås som videre problemkartlegginger og 

tiltaksgjennomføring i Huvo-regi, og bør uansett vurderes revidert ved behov. 

4. Styringsgruppa må avgjøre hvem som tar stilling til evt. tilsagnsbeløp fra Huvo-

budsjettet til de ulike HyMo-prosjektene, og hvordan det skal foregå. 

 

 

 

 

Runar/Helge 

11 Årsmelding for Huvo 2018 

Et utkast ble oversendt 15.2.19 til prosjektgruppa.  

 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-05-30-488?q=Forskrift%20om%20miljømessig%20sikkerhet%20for
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6/KAPITTEL_4
https://www.huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/Huvo-notater/Huvo-hovedutfordringer-i-vannomradet_14_1_19.pdf
https://www.huvo.no/filer/dokumenter/gruppene/styring/Protokoll_-14_11_18_-styringsgruppemotet_Hurdalsvassdraget_Vorma.pdf


Konklusjon: 

Eventuelle innspill sendes til daglig leder innen 1 uke, og forelegges deretter 

styringsgruppa. 

 

Alle 

12 Politisk behandling av vannforvaltningen i 2019 

Tiltakslista, slik den pt. foreligger, fulgte som vedlegg til innkallingen, sammen med 

forslaget til tekstgrunnlag som kommunene kan bearbeide videre som saksframlegg. 

Det ble kort orientert om hvordan dette samordnes med nabo-VO. 

Det legges til grunn samme innhold/rutiner som foregående årene, dvs. i samme 

politiske sak tas: a) årsmelding b) revidert tiltaksliste og c) overvåkingsresultatene. 

Videre at det kun lages én politisk sak, selv i kommuner med flere VO. 

Konklusjoner: 

1. Eventuelle innspill til tekstgrunnlaget/saksframlegget sendes til daglig leder 

innen 1 uke, og forelegges deretter styringsgruppa. 

2. Tiltakslista sendes ut for revidering/oppdatering med status for  2018.  

3. Evt. bestilling fra styringsgruppa på «politikeropplæring» avventes, og 

diskuteres evt. i første omgang av gruppeledere og daglig leder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle 

 

Alle 

13 Saker til styringsgruppemøtet 4.4.19 

Prosjektgruppa foreslår følgende agenda til styringsgruppemøtet: 

 
Sak 1/2019 Orienteringer og status for arbeidet i Huvo.  
Forslag til vedtak:  T.O. 
 
Sak 2/2019 Etablering av tømmestasjoner for båtseptik.  
Forslag til vedtak:  Sekretariatet utarbeider et saksgrunnlag for videre vurderinger i kommunene av å     
                                   etablere tømmestasjoner for båtseptik i Hurdalssjøen og i Vorma. 
 
Sak 3/2019 Regnskap 2018 
Forslag til vedtak:  Regnskap 2018 for Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma godkjennes med  
                   kr 2 588 521,- avsatt som akkumulert disponibelt til disposisjonsfondet. 
 
Sak 4/2019 Budsjett 2020 
Forslag til vedtak:  1. Budsjettet for 2019 opprettholdes. 
                                   2. Budsjettforslaget for 2020 vedtas som framlagt. 
 
Sak 5/2019 Årsmelding 2018. 
Forslag til vedtak:  1. Årsmelding 2018 for Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma vedtas. 
  2. Det anbefales at hver av eierkommunene behandler årsmeldingen som politisk                 
                                       sak i de respektive kommuner, som orienteringssak/melding. Daglig leder sender  
                                       årsmeldingen til  postmottak i hver av eierkommunene, og ber om at det  
                                       behandles politisk. 
 
Sak 6/2019              Overvåkingsrapport for 2018 
Forslag til vedtak:   Rapporten for 2018 tas til orientering. 
 
Sak 7/2019 Revidert oversikt over foreslåtte og planlagte tiltak for perioden 2016-2021. 
Forslag til vedtak:  1. Revidert oversikt over foreslåtte og planlagte tiltak for perioden 2016-2021  
                                       innen VO  Hurdalsvassdraget/Vorma tas til etterretning. 
                   2. Det anbefales at hver av eierkommunene behandler dette politisk i 2019, og at          
                                        nødvendige vedtak fattes i tide samt at økonomiske konsekvenser for hver  
                                        kommune innarbeides i de respektive budsjetter. 
                    3. Daglig leder sender dokumentet til postmottak i hver av eierkommunene, og  
                                          ber om at det behandles politisk. 
                    4. Det anbefales at kommunene behandler dokumentet samtidig med  
                                          årsmeldingen og overvåkingsrapportene, og fortrinnsvis også samtidig med           
                                          andre vannområder dersom kommunen deltar i mer enn ett vannområde. 
                     5. En «mal» til saksframlegg utarbeides, som hver kommune selv kan benytte i                    
                                         den grad det oppfattes som hensiktsmessig. 
                                     6. Styringsgruppa oppfordrer alle relevante regionale og nasjonale   
                                           sektormyndigheter om å påsé at nødvendige tiltak følges opp som forutsatt. 
                                     7. Styringsgruppa oppfordrer alle i prosjektgruppa og faggruppene om å bringe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Runar/Helge  

 

 



                                            dette videre inn i egen organisasjon, for videre oppfølging. 
 
Sak 8/19                      Innspill til høringen av hovedutfordringer og planprogram 2022-2027.   
Forslag til vedtak:     1. Forelagte høringsdokumenter fra Vannregionmyndigheten tas til etterretning. 
                                     2. Styringsgruppa tar til etterretning sekretariatets faglige grunnlag for  
                                          saksframlegg i kommunene. 
                                     3. Styringsgruppa gir sin tilslutning til sekretariatets forslag til vedtakspunkter til   
                                          Høringsdokumentene, som grunnlag for videre politisk behandling i  
                                           kommunene.  
 
Sak 9/19                      Informasjon om vannforvaltningen til politikere.    
Forslag til vedtak:     I nærmere samarbeid med styreleder, utarbeider sekretariatet et informasjons- 
                                      opplegg som kan presenteres for eierkommunene, særskilt rettet til  
                                      nye politikere etter høstens valg. 
 
Sak 10/19                    Valg av ny leder for styringsgruppa i Vannområdet.   
                                            
Sak 11/19 Eventuelt 

Kommentarer/innspill: 

 Til sak 1/19:Hvorvidt tematikken «redusert vegsalting» tas inn som egen sak 

eller kun orienteringssak overlates til styreleder. Det samme gjelder rev. mandat. 

 Til sak 4/19: Styreleder bes om å vurdere om det bør foreslås detaljerte rammer 

og prioriteringer for HyMo-gjennomføringen, evt. hvem som skal avgjøre det og 

hvordan. Det samme gjelder en avgjørelse ift. miljøgiftoppfølgingen. 

 Til sak 9/19: Styreleder må avgjøre om dette skal inn på agendaen eller ikke. 

 Til sak 10/19: Må avklares nærmere med styreleder. Det samme gjelder hvem 

som setter agendaen og innkaller til møtet presumtivt i slutten av november, 

eventuelt om møtet bør utsettes til januar når kommunestyrene endelig har 

fordelt ulike roller og deltagelser i utvalg/grupper osv.  

 Styreleder bør forespørres om han/Huvo bør sende et eget brev til postmottak i 

eier-kommunene, og be særskilt om at man husker å fordele politiske 

representanter til styringsgruppene i de ulike VOU etter høstens valg.     

14 Planlegge referansegruppemøtet 10.4.19 

Forslag til agenda ble diskutert. 

Konklusjoner: 

1. Høringen på «Hovedutfordringer» og planprogram bør få god plass/tid i møtet.   

2. Mjøsen Skog forespørres om foredrag på møtet.   

3. Sted: Primært Nebbenes, fortrinnsvis sørgående, alt. Nebbenes nord – i eget 

bygg/tidligere info.-senter. 

4. Forespør leder for styringsgruppa om møteledelse. 

5. Klokkeslett: Som forrige gang. 

6. Videre detaljer og gjennomføring av møtet overlates til leder og nestleder for 

prosjektgruppa, sammen med daglig leder. 

 

 

 

Helge 

Helge 

 

 

Helge 

 

Tor, Stig, Helge 

15 Eventuelt 

Ingen saker. 

 

Neste møte Tid: Tirsdag 29. oktober 2019, kl. 10.00 – 15.00 i Eidsvoll.    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   
 


