
 
 

Referat fra prosjektgruppemøte 25.10.2012,  

Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma 
 

Til stede: Tor Fodstad (gruppeleder, Eidsvoll), Leiv O. Knutson (Nes), Mona Ellingsen (Nes), Marie 

Strand (Ullensaker), Hilde Birkeland (Akershus fylkeskommune), Odd Buraas (Hurdal), Stig Nordli 

(Hurdal), Rune Helberg (leder for kommunalteknikkgruppa), Grete Hedemann Aalstad (NVE-Region 

Øst), Lene Røkke Mathiesen (Forsvarsbygg-Futura) og Helge B. Pedersen (prosjektleder).   

 

Forfall: Simon Haraldsen (Fylkesmannen i Oslo og Akershus), Liv Dervo (leder for økologigruppa og 

Nannestad kommune), Ola Rosing Eide (Statens Vegvesen), Dag E. Oppsahl (leder for 

landbruksgruppa) 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 16.08.12  

Konklusjoner: 

Ingen merknader. Godkjent. 

 

 

 

 

2 Referat fra andre gruppemøter  

Helge orienterte fra styringsgruppemøtet 04.09.12 og økologigruppemøtet 

01.10.12. Rune orienterte fra møtet i faggruppe kommunalteknikk 08.10.12.  

 

 

3 Referansegruppemøtet 7. november  

Agenda og rammer for møtet ble diskutert. Lokalet er reservert. Mat bestilt. 

Konklusjoner: 

 Det ble gitt innspill til en agenda.   

 NIVA forespørres om å gi en orientering. Det må settes av tid til spørsmål. 

 Det er viktig med tid til åpne spørsmål, kommentarer og synspunkter. 

 Leder og nestleder for prosjektgruppa samt prosjektleder deltar på møtet. 

Øvrige deltar etter eget ønske. 

 Detaljer avklares videre av leder og nestleder for prosjektgruppa, 

prosjektleder og leder for styringsgruppa. 

 

Videre ble forslag til utsjekk diskutert, på innspillene gitt i forrige møte i 

referansegruppa. 

Konklusjon: 

Vurderingene støttes, og er tilstrekkelige. Men må kortes ned i presentasjons-

form i møtet. 

 

 

 

 

 

 

Helge, Tor, 

Odd og 

Runar 

Bålsrud 

 

 

 

 

 

Helge 

4 Manøvreringsreglementet Hurdalssjøen    
Konklusjon: 

Det lages et felles grunnlag for saksfremlegg som kan benyttes i den politiske 

behandlingen i kommunene når saken kommer. Odd lager et forslag, som 

oversendes leder for prosjektgruppa, leder for økologigruppa og prosjektleder 

for eventuelle innspill/kommentarer.  Det antas at det primært er Hurdal, 

 

 

 

 

 

 



Eidsvoll og Nannestad kommuner som ønsker å behandle dette politisk, men 

pga. uttak av drikkevann kan det også være at Ullensaker kommune ønsker å 

behandle det politisk.  

Grete forhører seg i NVE om det er mulig å antyde omtrent når dette kommer 

på høring. 

Odd, Tor, 

Liv og Helge 

 

 

Grete 

5 Status problemkartlegging   

Helge orienterte om status for miljøgifter i fisk, status for vandringshindre for 

fisk og  økologisk klassifisering samt at problemstillingene knyttet til 

miljøgifter/forurensing og seriene av barrierer/vandringshindre ikke vil være på 

plass når arbeidet med tiltaksanalyser starter opp. Må tas senere. 

 

Konklusjon: 

Stensbyåa og Tømtebekken tas inn i notatet, og foreslås hhv. utbedret og 

utbedret kun når/dersom den gamle veien/røret skal saneres. Presenteres også 

for referansegruppa for eventuelle innspill. 

 

 

 

 

6 Miljøtilstandsvurdering/klassifisering  

Det ble gitt en kort orientering om hva det innebærer, fristen som er 31.12.12, 

samt økologigruppas forslag.  

 

Konklusjon: 

Prosjektleder og leder for økologigruppa lager et enkelt prosessnotat, som 

bygger på karakteriseringsnotatet og antatte tabeller som skal leveres inn. 

Justeres og suppleres av økologigruppa, og sendes som et innspill til 

Fylkesmannen. 

Marie ønsket tilsendt forslaget for innspill, før det oversendes Fylkesmannen.  

 

 

 

 

 

Helge, 

Økologi-

gruppa 

 

Marie 

7 Nytt fra Akershus fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus  

Hilde orienterte om følgende saker: 

a) Seminaret om tiltaksanalysearbeidet mm hos KLIF 11. september (referat 

fulgte innkallingen til prosjektgruppemøtet). 

b) Overvåkingsprogrammet som har fått utsatt frist ett år. 

c) Høringen av Regionalt Miljøprogram (RMP) for landbruket, som forøvrig 

vil være viktigst for vannområder i 1. planperiode. 

d) Kommunikasjon med KLIF og Fylkesmannen i Oslo og Akershus, om 

muligheter for å få ressurser til å legge inn eldre data i Vann-miljø. Det skal 

være et møte med NIVA i første omgang, for å se hva som er klart til å 

legges inn. Første prioritet er bunndyr og begroingsalger som foreligger på 

en form som kan legges rett inn. 

e) Oppfordret så mange som mulig til å stille på seminaret om 

tiltaksanalysearbeidet som Fylkesmannen I Oslo og Akershus skal holde 

den 23.11.  

 

8 Vesentlige vannforvaltningsspørsmål  – politisk behandling i kommunene  

Dette behandles som følger: 

Eidsvoll kommune:  

Utvalg for næring, plan og miljø: 23.10.12. 

Kommunestyret: 13.11.12 

Hurdal kommune:   

Plan- og næringsutvalget 23.10.12. 

Kommunestyret 31.10.12. 

Ullensaker kommune:   

Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift: 24.10.12                

Hovedutvalg for overordnet planlegging: 29.10.12                

Nannestad kommune:  

Plan- og utviklingsutvalget: 04.12.12 

Kommunestyret: 11.12.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Nes kommune: 

Kommunestyret: 11.12.12. 

 

Status undersøkes også for de kommuner som ikke var til stedet i møtet. 

 

 

 

Helge 

9 Diverse orienteringssaker 

Helge orienterte om følgende saker: 

 Innspillet om at Vorma ønskes inn i kommende vilkårsrevisjoner, oversendt 

Vannregionmyndigheten (brevet fulgte som vedlegg til innkallingen). 

 Utsatt frist for overvåkingsprogrammet (§ 18). Ny frist for VRM er 

31.12.13. 

 Innspill sendt på forespørsel til Fylkeskommunen vedr. behov og ønsker 

om å legge inn eldre data i Vann-miljø. E-post lest opp.  

 Svar fra Fylkesmannen om at modeller inntil videre skal benyttes for 

leirpåvirkede vassdrag (ikke metodikken om turbiditetsmålinger over minst 

3 år). 

 SVV sin nye rapport om saltpåvirkning i 6 grytehullsjøer i Ullensaker. 

 Fagsamlingen i KLIF 21.09.12 (jfr. innkallingen). 

 Oppfatning om roller for vannområdeutvalg i enkeltutbyggingssaker.   

 Info om veilederen/folderen som FM i Østfold og FM i Oslo og Akershus 

har utarbeidet for eksisterende kantsoner i landbruket mot vassdrag. 

 Oppstartseminar om tiltaksanalyser FM i Oslo og Akershus 23.11.12.  

 Orientering om at veileder i arbeidet med miljøtiltak – Tiltaksanalyser steg-

for-steg nå er lagt ut på Vannportalen: 

http://www.vannportalen.no/fagom.aspx?m=31769&amid=3612618  

 Prosjektleder har meldt seg på et 2-dagers kurs i Vann-miljø. Kortere kurs 

var ikke mulig. Oppfordring til prosjektleder om å gi beskjed til KLIF om 

at det forventes at data i Vann-miljø lett kan hentes ut av alle. 

 Ambisjon om medieoppslag. 

 Tekniske problemer pga. bruk av Internett Explorer 8 i kommunene. 

Bruken av hjemmesiden (www.huvo.no).  Snitt på 74 unike brukere og 

1000 sider per mnd. Per nå er det kun personer i prosjektgruppa som har 

benyttet seg av «Abonnér på nyheter» tjenesten. All utsending må skje 

manuelt, og tar tid. Konklusjon: Den kan fjernes nå, og evt. settes opp igjen 

senere. Google Analytics kan eventuelt bestilles for å få trafikk-data.. 

 Svar på eksterne søknader så langt; Tilskudd er mottatt fra 

Vannregionmyndigheten og Hedmark fylkeskommune. Avslag fra 

Fylkesmannen i Hedmark. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helge 

 

 

 

 

 

 

Helge 

 

10 Eventuelt 

Intet. 

 

   Neste møte 

Tid: Torsdag 14. februar 2013, kl. 09:00 – 15:00.   

Sted: Kommunehuset i Eidsvoll. 

Agenda 

sendes ut av 

Tor/Helge  

 
Helge B. Pedersen (ref.) 

 

Vedlegg til utsendt referat: 

Brosjyre fra FM i Oslo og Akershus: Hauerseter ,verneområder, Gardermoen, brosjyre , 2012 
 

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   

 

http://www.vannportalen.no/fagom.aspx?m=31769&amid=3612618

