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Mandat for vannområde Leira-Nitelva 

 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret i Gran tar mandatet for vannområde Leira-Nitelva til etterretning. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Mandat for vannområde Leira-Nitelva Ja 
 
 

Oppsummering 
Mandatet for vannområde Leira-Nitelva er revidert og styringsgruppa har oppfordret kommunene 
til å behandle mandatet politisk. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Vannområde Leira-Nitelva er et interkommunalt samarbeid som ble opprettet ved vedtak i 
eierkommunenes kommunestyrer i 2008, og var en videreføring av vannbruksplanarbeidet for Leira 
og for Nitelva. Formålet er å sikre god økologisk og kjemisk tilstand i Leiravassdraget og i 
Nitelvavassdraget, i tråd med kravene i Vanndirektivet, og slik følge opp kommunenes forpliktelser 
som følger av vannforskriften.  
Vannområdet har som funksjon å legge til rette for lokalt vannforvaltningsarbeid, og bidra til 
utarbeidelse av den regionale vannforvaltningsplanen og tilhørende bakgrunnsdokumenter. Dette 
mandatdokumentet har blitt utarbeidet våren 2019. Mandatet ble godkjent i sak 19/2019 og det ble 
vedtatt at dokumentet skal legges til grunn for kommunenes oppfølging av vannforskriften. 
Vannområdets eierkommuner orienteres om mandatet med oppfordring om politisk 
behandling. Dette mandatdokumentet er gjeldende fra 01.01.2020.  
Kommunene Skedsmo, Sørum og Fet vil med virkning fra 1.1.2020 utgjøre nye Lillestrøm kommune 
grunnet kommunereformen.  
 
Styringsgruppa i Vannområde Leira-Nitelva vedtok 9.12.19 følgende vedtak: 

1. Mandat versjon 18.6.2019 godkjennes. 
2. Daglig leder sender mandatet til kommunene med oppfordring om politisk behandling. 

 
Gran kommune ble i e-post datert 15.6.2020 bedt om å ta mandatet opp til politisk behandling. 
Mandatet er vedlagt.  

Saksgang Møtedato 
Kommunestyret 16.09.2020 



 

2 
 

 
Vannområdet Leira/Nitelva omfatter et området i Gran kommune som i grove trekk omfatter 
følgende vann med nedslagsfelt (alle i Leiravassdraget): 

 Lærensæterputten – Breidtjernet – Gullentjernet  

 Svera – Randsjøen – Grunntjernet - Våja 

 Fjellsjøen – Malsjøen – Ognilla – Vassbråa - Våja 

 Grønsjøen 

 Store Avrilen 

 Stråtjerna – Steinsjøen 

 Auretjern 

 Sautjern/Sjuputta – Skyten – Våja 

 Høvervatnet 

 Grøa 

 Kroktjern/Kvernsjøputten – Kvernsjøen 

 Langevatnet 
 
Ordfører Randi Thorsen er valgt til politisk representant i styringsgruppa for vannområdet. Dag 
Lindheim er valgt til vararepresentant. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Vanndirektivet ble gjort gjeldende i norsk lovverk gjennom forskrift om rammer for vannforvaltning 
(vannforskriften) som trådte i kraft 1. januar 2007 (St.prp. 75 (2007-2008). 
Vannforskriften er hjemlet i vannressursloven (§§ 9, 65), forurensningsloven (§9), plan- og 
bygningsloven (pbl) (§§ 3-6, 8-1, 9-7), naturmangfoldloven (§26a). 
 
Eksisterende planer 
Ikke relevant 
 
Gjeldende vedtak 
Kommunestyresak 60/19 – valg av politisk styringsgrupperepresentant, 12.12.2019 
 
Økonomi 
Kommunen bidrar til vannforvaltningsarbeidet med en andel basert på en fordelingsnøkkel beskrevet 
i mandatet. Gran kommune har en relativ liten andel. Kontingenten for 2020 er 20.500,- kr. 
 
Bemanning 
Den administrative oppfølgingen av vannområdet løses i Gran av enheten for Vann og avløp og 
Landbrukskontoret, innenfor eksisterende bemanning. 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
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Vurdering/alternative løsninger 
Områdene i vannområdet innenfor Gran kommune består hovedsakelig av skogsområder. Det er en 
eiendom med fast bosetning, samt en del hytter.  
De største påvirkningene på vannforekomstene anses å være hytteområdet ved Sagvolden, 
skogsdrift og friluftsaktiviteter.  
 
Kommune er forpliktet gjennom vanndirektivet til å delta i arbeidene. Rådmannen anser 
organiseringen av vannområdet som fornuftig. 
På grunn av den begrensede påvirkningen av vannforekomstene i vannområdet som kommer fra 
Gran kommune, er Gran lite involvert i arbeidene.  
Enheten for vann og avløp vil foreta registrering av eventuelle utslipp fra hytter i området. 
 
Rådmannen anbefaler at mandatet for vannområdet tas til etterretning og legges til grunn for videre 
arbeid i vannområdet. 
 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
- 
 

 
Dato: 10. august 2020 
Godkjent av rådmannen 
 
 


