
  

 

 

Referat fra Styringsgruppemøte 17. april 2018  
 

Sted:  Søndre Land rådhus, Hov (Formannskapssalen) 

Tid: 17.4.2018, kl 09.00-11.00. 

Til stede: Arne Skogsbakken (Søndre Land), Dag Flacké (Lunner), Halvor Bratlie (Lunner), Einar Teslo 

for L.O. Saugnes (Gran), Mari Olsen (Oppland fylkeskommune), Ola Hegge (Fylkesmannen i Oppland) 

Forfall: Lars Ole Saugnes (Gran), Arnfinn Eng (Nordre Land), John Løvmoen (Nordre Land), Toril 

Grønbrekk (Etnedal), Ragnhild Stokker (NVE), May-Britt Nordli (Jevnaker), Roger Nyhus (Gran) 

Forfall randkommuner: (Øivind Langseth (Øystre Slidre), Kristian Damstuen (Nord-Aurdal), Rannveig 

Mogren (Gausdal)) 

Andre tilstedeværende: Håvard Lucasen (prosjektleder/referent) 

 

Saker/konklusjoner: 
 

Saker til orientering 

Det ble orientert kort om følgende saker: 

 Vann-nett 

o Vann-nett er åpnet igjen, men foreløpig ikke i feilfri versjon. Det vil bli en del arbeid 

både fra FM og kommunenes side frem mot høsten for å oppdatere og kvalitetssikre 

informasjonen i databasen. Prosjektleder vil gjøre det praktiske rundt innlegging av 

ny informasjon på vegne av kommunene, men det må gjøres i nært samarbeid med 

fagpersoner i kommunene.  

 Referat fra siste møte i temagruppe avløp 

o O. Hegge informerte om at FM gjerne ville ha plass i temagruppene.  

 Søknad om midler fra miljødirektoratet i 2018 

o Det ble søkt om midler til vannmiljørådgivning i landbruket, der tanken var å møte 

gårdbrukere enkeltvis og gi konkret vannmiljørådgivning for den aktuelle 

eiendommen. Søknaden ble avslått grunnet mangel på midler. Styringsgruppa 

diskuterte utfordringene i landbruket og det var enighet om at prosjektet skulle 

forsøkes igangsettes med egne midler.  

 



  

 

1. Valg av ny styringsgruppeleder 

I og med at Jarle Snekkestad har sluttet i stillingen som rådmann i Nordre Land er det behov 

for en ny leder av styringsgruppa. Det kom forslag om at Hadeland burde ha en rolle, og H. 

Bratlie foreslo at A. Skogsbakken tar over som leder, med en nestleder fra Hadeland.  

Vedtak 

Arne Skogsbakken (Søndre Land) vedtas som leder, ny nestleder er Halvor Bratlie (Lunner). 

 

 

2. Videreføring av vannområdeorganiseringen i vannområde Randsfjorden 

A. Skogsbakken innledet med å fremme et ønske om videreføring av samarbeidet. Gevinsten 

ved et samarbeid er større enn kostnadene, og det er hensiktsmessig å ha et samarbeid om 

en felles ressurs og interesse som vannet i Randsfjordens nedbørfelt. Skogsbakken hadde 

avklart med Gran kommune angående ansettelsesforhold, og en eventuell videreføring av 

engasjementet skal ikke medføre praktiske utfordringer. 

M. Olsen og O. Hegge kommenterte at det var sannsynlig at foreslåtte endringer i 

vannforskriften ville bli vedtatt, og at dette til en viss grad kunne påvirke øvrig organisering 

og vannregioninndeling. Begge understreket imidlertid at et samarbeid innad i hvert 

vannområde ville være hensiktsmessig, og det er lite sannsynlig at endringer i vannområder 

vil bli gjennomført uten at dette er kommunenes ønske.  

A. Skogsbakken forslo en forlenging ut 2021 for å komme i syklus med 

vannforvaltningsplaner. E. Teslo og H. Bratlie mente at det også kunne ses på i lengre 

perspektiv i og med at behovet for samarbeid om vannforvaltning ikke vil forsvinne. 

Basert på innspill fra randkommunene Øystre Slidre, Nord-Aurdal og Gausdal er det ikke å 

forvente at disse kommunene ønsker å bidra med finansiering og deltakelse inn i en eventuell 

forlenging. Styringsgruppa hadde full forståelse for at disse kommunene heller ville legge 

ressursene i mer nærliggende vannområder. 

 Vedtak 

Vannområde Randsfjorden foreslår at prosjektorganiseringen videreføres på samme vilkår 

som tidligere ut 2021. Vannområdet utformer saksfremlegg til alle kommunestyrene, der det 

foreslås videreføring av prosjektet. Saken behandles i alle kommunestyrene høsten 2018. 

 

 

3. Årsrapport 2017 (vedlagt) 

Årsrapport ble gjennomgått. H. Bratlie ytret ønske om at vannområder innen samme 

kommune kan samarbeide mer når det gjelder kommunespesifikk informasjon. Dette gjelder 

hovedsakelig for Lunner og Gran. Prosjektleder skal se på mulighetene for å få til dette. 

 

S. Skogsbakken kommenterte at engasjementet og deltakelsen fra kommunene måtte bedres 

hvis vi skulle få utbytte av samarbeidet. Det ble særlig understreket at det er viktig å få 

Jevnaker mer aktivt i styringsgruppa. 

 



  

 

Vedtak 

Årsrapport 2017 vedtas og sendes ut som orienteringssak i kommunene. 

 

 

4. Tilstandsrapport 2017 (vedlagt) 

Tilstandsrapport 2017 ble raskt gjennomgått. Det ble understreket at dette er en rapport vi 

ønsker å lage årlig, og at årets versjon er å anse som et utkast. Det forventes at vi kommende 

år vil kunne presentere bedre overvåkingsresultater, samt at rapporten vil være bedre lesbar. 

 

O. Hegge kommenterte at enkelte formuleringer er i overkant dramatiske. Prosjektleder 

drøfter dette med Ø. Løvstad og ser på mulighetene for en endring. 

Vedtak 

Tilstandsrapport 2017 vedtas. 

 

 

5. Eventuelt  

Nytt møte settes til 13. november, kl 09, Lunner kommune. Egen innkalling sendes snarest i 

Outlook.  

 

H. Bratlie tok opp gummigranulat fra kunstgressbaner og problemene det medfører i 

vassdrag. Forskrift er på vei, men alle kommuner bør ha fokus på dette, både ved planlegging 

av nye anlegg og ved drift av eksisterende. 

 

Det ble diskutert litt rundt muligheten for strandryddedag ved Randsfjorden. Prosjektleder 

informerte om at Randsfjordforbundet og Dokkadeltaet våtmarkssenter planlegger 

strandryddedag, og at vi eventuelt bør samkjøre aktivitet med dem. 

 

 

Gran, 14.5.2018 

Håvard Lucasen, prosjektleder 


