PROSJEKT PURA: “VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED
ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET”
Til stede:

Anita Borge, PURA – AB
Hanne S. Tomter, Oslo kommune – HST
Stig Bell, Oppegård kommune – SB
Tom Wetlesen, Akershus bondelag – TW
Arnt Øybekk, Ås kommune, AØ
Liv Kjersti Hjerpeton, Frogn Kommune – LKH
Ole Eide, Landbrukskontoret i Follo, OE
Kjartan Fønstelien, Akershus Fylkeskommune, KF (fra kl 09.50)
Knut Bjørnskau, Ski kommune – KB (fra kl 10.00)
Forfall:
Trine Skjæveland, Nesodden kommune – TS
Stig Hvoslef, Akershus fylkeskommune – SHV – delvis tilstede
Kari Engmark, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, landbruksavdelingen – KE
Live Hesthagen, Statens vegvesen – LH
Møtegruppe: Prosjektgruppe PURA
Møtested:
Oppegård vannverk, Oppegård
Møtetid:
16.12.2010 kl. 09.00 – 12.30 inkl. lunch
Referent:
Hanne S. Tomter, Oslo kommune
Neste møte: 17.02.2011 kl. 09.00 – ca. 12.30. Moer Sykehjem, Ås

Sak Tema
nr
1
Godkjenning av
møtereferat fra møte
16.11.2010
2
Prosjektorganisasjon

Vedtak / oppfølging

Ansvarlig

Referatet fra 16.11.2010 godkjent uten
merknader.

AB

Styringsgruppe: Ny styringsgruppe ble
konstituert 16.11.2010.

AB

Prosjektgruppen:
- Trine Skjæveland, Nesodden
kommune, går i permisjon. Inntil
erstatter er utpekt vil Reidun
Isachsen være kontaktperson.

PURA
Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no

-

3

Økonomi

Statens Vegvesen stiller ikke på
møtene, noe som er uheldig.
Flere utfordringer (bl.a. veisalting) faller innenfor deres
ansvarsområde. AB tar
AB
direktekontakt med Turid Winther
Larsen for et møte.
Økonomisk støtte til UMB-prosjektet:
AB
”Årungens trofiutvikling og eksponering
for miljøgifter – endringer med tiden,
”referanse tilstand” studert ved
sedimentanalyser”
Anita Borge redegjorde for leveranse av
UMBs sedimentprosjektet, resultater fra
5 masteroppgaver. UMB søker om støtte
til videreutvikling av prosjektet. FMOA
støtter prosjektet med 55 000 kr, som er
en del-finansiering. PURA er bedt om å
bidra med den resterende sum. UMB
har levert en godt begrunnet søknad og
har aktive studenter som bidrar med
viktig kunnskap inn i PURA prosjektet.

4

Vedtak: PURA støtter prosjektet med
49 500 kr for 2011.
Forvaltningsplan 2010- Handlingsplan for 2011. På møtet
2015 med
16.11.2010 ble det orientert om at
tiltaksprogram
FMOA ønsket en oppdatert
handlingsplan samt en separat
handlingsplan for landbruket for 2011.
Dette er levert.

AB
OE

FMOA har kvalitetssikret
handlingsplanen og sendt den videre til
fylkeskommunen. Den skal videre til
VRM. Fylkestinget skal uttale seg om
saken på nyåret.
Koordinerende utvalg for
Landbrukskontoret er fornøyd med
handlingsplanen for landbruket 20112015. Det skal jobbes videre med bl.a.
opplæring i bruk av fosforindekskalkulator, etablering av rutiner for
opprenskning av fangdammer samt
utvikling av modell for fosfortap fra
landbruket.
Handlingsplanene skal oppdateres
kontinuerlig. Det presiseres viktigheten
av å synliggjøre bruk av bevilgede
midler.

2

OE

OE/AB

5

Leveranser fra LimoConsult

Øivind Løvstad er tilbake i redusert
stilling på nyåret. Trond Stabell, Tellus
ferskvannsundersøkelser og Leif
Simonsen, Ask Rådgivning vil bidra i det AB
videre arbeidet, som underleverandører
for Limno-Consult.
Årsrapport og oppdatering av fakta ark.
Videreføres etter møte med LimnoConsult 10.01.2011.

AB

Vannkvalitetsovervåking. Viktig med
KB
kontinuitet i arbeidet. Ski kommune har
kontaktet PURAs eierkommuner i Follo
og fått positiv tiltbakemelding fra
samtlige. Ny avtale med Limno-Consult
om vannkvalitetsovervåking signeres på
møtet 10.01.2011. Underleverandører
bistår i leveransen fra Limno-Consult.
Limno-Soil-prosjektet. Er i rute og følges
opp av temagruppe Biologi/Limnologi og KB/OE
temagrupe Landbruk.
6

Mulighetsstudie for
innsjørestaurerende
tiltak i Østensjøvann

Cowi har sendt ut utkast til rapport.
Prosjektet har tatt lang tid på grunn av
sykdom hos underleverandør og
rapporten er vag uten tydelige
konklusjoner. Cowi foreslår en
videreføring av studien og supplerende
undersøkelser. Dette er ikke i tråd med
PURAs bestilling om konkrete forslag til
tiltak.

AB

Det er avtalt møte med Cowi
17.12.2010.

7

Ren Marina

Vedtak: Deltagere fra PG og
temagruppe Biologi/limnologi gis mandat AB/KB
til å videreforhandle med Cowi og gi
innspill til rapporten før endelig
sluttføring.
Det ble avholdt et møte med Ren Marina AB
på kommunehuset på Nesodden den
02.11.2010.

3

Det er ønskelig med et bredere
samarbeid der både fylkesmenn,
fylkeskommune, Avfall Norge, Follo Ren
og Fagrådet for vann- og avløpsteknisk
samarbeid i indre Oslofjord deltar.

8

Høringsuttalelser /
synspunkter fra PURA

PURA og Ren Marina har hatt flere
møter ifm et planlagt stormøte i
februar/mars 2011. Ren Marina vil være
vertskap for møtet. Arbeidet med å
begrense miljøgifttilførsler blir en viktig
sak framover. Anita Borge redegjorde for AB
utkast til agenda for møtet i
februar/mars. Temaer og deltagelse ble
diskutert. Innspill fra PG videreformidles
til Ren Marina.
Regional planstrategi for Akershus
2010-2012. PURA har gitt en
AB
høringsuttalelse til denne.
Det er en utfordring å samordne
overordnede planer i den daglige driften
i kommunene. Klima-, miljø- og
arealplaner må implementeres på en
god måte og samordnes med
kommunenes øvrige planer.
PURA vil uttale seg ift kommunenes
planer og vil bidra til å sikre en
samordning, og en ivaretakelse av
nødvendige tiltak for å nå mål om god
kjemisk og økologisk vannkvalitet.
PURA etablerer kontakt med
kommuneplanleggerne i PURAkommunene.

AB

Snøsmelteanlegg ved Akershuskaia. Det AB
er sendt en uttalelse fra PURA, bl.a.
med anmodning om å delta i
prosessen/være høringspartner.
Forslag til program for utredning av
miljøkonsekvenser i Nordsjøen og
Skagerrak. Anita Borge deltok på
høringsmøte hos Klif 30.11.2010. Frist
for høring er 03.01.2011.
Vedtak: PURA mener dette er en sak for KB
Fagrådet for vann- og avløpsteknisk
samarbeid i indre Oslofjord. Følge opp
saken når selve forvaltningsplanen
kommer på høring.

4

9

Temagrupper

Landbruk. Ole Eide redegjorde for
OE
status. Temagruppen har utarbeidet og
levert handlingsplan for 2011. Det
arbeides videre med prosjekt Limno-Soil
og fosforindeks-kalkulator. PG er tilfreds
med at Tore Krogstad har påtatt seg
oppgaven med opplæring i bruk av
fosforindeks-kalkulatoren.
Fylkesmannen vil på nyåret ta initiativ til
et møte med erfaringsutveksling med
faggruppene for landbruk i andre
vannområder.
Biologi/Limnologi. Det har ikke vært
møte i denne temagruppen siden siste
prosjektmøte. Status ble referert på
forrige PG-møte.

KB

Kommunalteknikk. Ingen møter siden
SB
sist. Gruppen har levert tilførselsdata for
2010.
Stor utfordringer med avrenning fra
lovlige og ulovlige deponier. PURA vil
bistå og støtte kommunene i dette
arbeidet. Informasjon om denne
forurensningsproblematikken legges ut
på PURAs hjemmesider.

AB

Det er behov for en samordning av
innsatsen ift deponier fra både PURA,
kommuner, fylkesmannen og
fylkeskommunen.
10

Kommunikasjon /
seminarer /workshops

Websidene. Link fra fakta ark til
Kartportal er nå på plass.
Tunge dokumenter, fotos m.m. legges
på PURAs hjemmeside, hentes ut ved
egen pålogging. E-post av 16. juni med
veiledning om påloggingssystem,
sendes ut på nytt.
Alle sakspapirer blir på sikt liggende på
weben.
Erfaringsutveksling MORSA. Møte
avholdes 26. jan 2011. AB orienterte om
forslag til program og deltagere.
Nasjonal Vannmiljøkonferanse. PURA
vil foreslå at Limno-Soil (v/ Tore
Krogstad) settes opp som tema på
konferansen.

5

AB

11

Møte i styringsgruppen Styringsgruppens møte i feb/mars 2011. AB
Forslag til agenda ble diskutert.
Prosjektgruppen ga sin tilslutning til
agendaen.
Det er ellers besluttet at det skal
gjennomføres en ny informasjonsrunde i
kommunestyrene våren/sommeren
2011.

12

Eventuelt

Møte med Oppegård Vel 15.12.2010.
Både Taraldrud og bekkelukking i
forbindelse med ny motocrossbane
(Tussebekken), var oppe til diskusjon.
Vedtak: PURA ber om utsatt frist på
detaljplan morocrossbane Assurdalen,
og kommer med en høringsuttalelse på
nyåret. Det er bekymring knyttet til
forurensning i et sårbart område.

AB

Salting. Det er viktig at Statens
Vegvesen engasjerer seg. Salting er et
alvorlig problem. Salting påvirker både
landbruksarealene og vannmiljøene.

13

Runde rundt bordet

Vedtak: Anita B, Stig B og Knut B tar et
møte med Statens Vegvesen medio
januar. Viktig at Statens Vegvesen
engasjerer seg i arbeidet i PURA.
Møtet var bra og ryddig. Mange saker
ble effektivt behandlet.

6

AB, SB,
KB

