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

Prosjektgruppe PURA

Til stede:

Anita Borge, prosjektleder PURA - AB
Knut Bjørnskau, Ski kommune - KB
Stig Bell, Oppegård kommune – SB
Nils Erik Pedersen, Ås kommune - NEP
Odd Henning Unhjem, Frogn kommune – OHU
for Otto Schacht, Frogn kommune - OS
Wenche Dørum, Nesodden kommune – WD
for Trine Skjæveland, Nesodden kommune - TS
Lars Martin Julseth, Landbrukskontoret i Follo – LMJ
Tom Wetlesen, Akershus bondelag – TW
Ola Rosing Eide, Statens vegvesen – ORE, fra kl. 09.50
Terje M. Wivestad, Fylkesmannen i Oslo og Akershus - TMW
Anja Winger, Akershus fylkeskommune – AW, fra kl. 09.40

Forfall:

Trine Skjæveland, Nesodden kommune - TS
Otto Schacht, Frogn kommune - OS
Kjetil L. Jensen, Oslo kommune - KLJ

Møteleder
Møtested:
Møtetid:
Neste møte:
Referent:

Anita Borge
Ås: Moer sykehjem, Tunveien 2.
04.12.2014 kl. 09.00 – 12.30
12.03.2015 kl. 09.00-12.30 på Moer sykehjem, Ås
Lars Martin Julseth

Sak nr. Tema

Vedtak/oppfølging

Ansv.

1

Godkjenning av
referat fra møte
18.09.2014.

Ingen kommentarer til referatet.
Vedtak: Referatet godkjennes.

AB
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Prosjektorganisasjon

Prosjektgruppen:
Ås kommune: Nils Erik Pedersen, ny teknisk sjef, går inn
i gruppen.

AB

PURA
Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no

Temagruppe Biologi/limnologi:
Ellen Hougsrud går ut i fødselspermisjon fra 01.01.2015.
Erstatter avtales på møte i temagruppen 12.12.2014.
Ås kommune: Lars Buhler går inn i gruppen.
Landbrukskontoret: Videre deltakelse herfra skjer ved
landbrukssjefen etter avtale fra møte til møte.
Temagruppe Landbruk:
Landbrukskontoret: Ellen Hougsrud går ut i
fødselspermisjon fra 01.01.2015. Siden
Landbrukskontoret allerede har to representanter i
gruppen vil det ikke bli satt inn noen erstatter for Ellen.
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Økonomi

• Økonomisk bistand til PURA fra Akershus
fylkeskommune for arbeid i vannområdet: Kr. 175.000 –
tildelingsbrev av 04.11.2014.
• Økonomisk bistand til PURA fra Østfold
fylkeskommune for arbeid i vannområdet: Kr. 86.000 –
tildelingsbrev av 04.06.2014.
• Økonomisk bistand til PURA fra Østfold
fylkeskommune for registrering av tiltak i Vann-nett: Kr.
15.000 – tildelingsbrev av 17.11.2014.
• Revidert budsjett for PURA 2014
Forslag til revidert budsjett for 2014 ble presentert. Etter
ønske fra styringsgruppen legges revidert budsjett frem
mot slutten av året. Dette budsjettet er utarbeidet etter
revisors føringer og inkluderer midler som PURA har fått
gjennom året etter søknader og ved andre tildelinger.
Det reviderte budsjettet har derfor en noe høyere ramme
enn det opprinnelige budsjettet. Vedr. konsulentbruk i
2014: Det er hovedsakelig Norconsult som er benyttet
som konsulent for tiltaksanalyse, faktaark og
oppfølgingsarbeide etter tiltaksanalysen.
Vedtak: Forslag til revidert budsjett for 2014 godkjennes
og legges frem for styringsgruppen i møte 15.12.2014.
• Forslag til budsjett for PURA 2015
Forslag til budsjett for PURA ble presentert. Dette utgjør
det opprinnelige budsjettet for 2015 og vil bli revidert mot
slutten av 2015, da tildelte midler er kjent (ref.
foregående sak).
Vedtak: Forslag til budsjett for 2015 godkjennes og
legges frem for styringsgruppen i møte 15.12.2014.
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Regional
forvaltningsplan
og regionalt
tiltaksprogram.
Samlet
saksfremstilling i
PURAs
eierkommuner
høsten/vinteren
2014

PURA utarbeidet i oktober en samlet saksfremstilling
med forslag til vedtak i de politiske organene i
eierkommunene. Anita orienterte om status for
behandling av saksfremstillingen. PURA ved
prosjektleder har holdt/skal holde innlegg for
kommunestyrene i Frogn og Ås, og har holdt innlegg for
utvalg for miljø og plan i Oppegård. Saken
sluttbehandles av kommunestyrene i Ski, Ås og
Nesodden. I Frogn og Oppegård sluttbehandles saken i
formannskapet.

AB
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Nytt fra
vannregionmyndigheten

Anja orienterte om:
- møter, bl.a. i fylkeskommunal arbeids- og
styringsgruppe
- planlagte linker fra Vannportalen til
vannområdenes web-sider
- videre prosess for regionale
vannforvaltningsplaner i 2015. Vannområdene
involveres for ferdigstilling av planene etter
høringsperiodens utløp.
- et brev til kommunene fra
vannregionmyndigheten ved Østfold
fylkeskommune om nødvendigheten av å ha
prosjektledere i vannområdene
- et nasjonalt prosjekt om marint søppel
- Akershus fylkeskommunes ønske om å delta i
temagruppe Biologi/limnologi når tema som
omhandler fisk eller tiltak som påvirker
fiskesamfunn skal tas opp. Dette er tema på
neste møte i temagruppen 12.12.2014.

AW
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Temagruppene

Temagruppe Landbruk:
Lars Martin orienterte fra møte i gruppen 28.11.2014.
Viktige saker:
- prosjekt Østensjøvann
- ny E18 – Ny jord-prosjektet: Utkast til
reguleringsplan med konsekvensutredning.
Involvering av Landbrukskontoret.
- miljøplanregistrering i PURA: Registreringene
anses sluttført. 178 eiendommer av 210 har hatt
besøk og har fått tilstandsrapport. Det er
utarbeidet 56 planer for hydrotekniske tiltak, 22
er utført.
- RMP, status for 2014: Areal i stubb ser ut til å
være på nivå med 2013 (lavt), men mye høstkorn
er sådd under gunstige forhold. Dette vil ha en
god erosjonshindrende effekt.
- Agricat: Planlagt møte med Bioforsk ble avlyst
pga. sykdom hos Bioforsk, men ønskes avholdt
før jul
- registrering av landbrukstiltak i Vann-nett:
Tiltakene fra grunnlagstabellen/tiltakstabellen er
lagt inn i Vann-nett etter en 5-deling av tiltakene.
- handlingsplan for landbruk i PURA ble
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EH,
AB
LMJ

-

gjennomgått på møtet i temagruppen –
orientering om status og videre arbeid.

Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt
bebyggelse
Det har ikke vært avholdt møter i gruppen siden siste
prosjektgruppemøte 18.09.2014. Wenche orienterte om
det pågående arbeidet i kommunene innen kommunalt
avløp og avløp i spredt bebyggelse.
Rapporteringsverktøyet som KOS-gruppen utarbeidet
med Norconsult i 2014 er nå ønsket benyttet også i
andre vannområder. PURA har gitt Akershus
fylkeskommune rettighetene til å benytte verktøyet.
PURA har fått dekket sine utgifter for utviklingen av
rapporteringsverktøyet.
Det er viktig at Akershus fylkeskommune involverer
fylkesmannen i det videre arbeidet med verktøyet i
kommunene.
Temagruppe Biologi/limnologi:
Anita orienterte for Ellen:
- registeringer av tiltak i Vann-nett: Registreringer
av samtlige tiltak fra
grunnlagstabellen/tiltakstabellen er lagt inn i
Vann-nett. Prosjektgruppen får tilsendt
dokumentet "Innlegging av tiltak i Vann-nett. Hva
er gjort og hvordan".
- justering av tiltaksområder i PURA. Notatet nevnt
i forrige strekpunkt beskriver justeringene. Nytt
kart over vannområdet sendes prosjektgruppen
og legges ut på web-siden.
- alunskiferdeponiet på Taraldrud og
motocrossbane i Assurdalen: Egne saker (sak 8).
- miljøgifter i indre Oslofjord: Prosjekt i regi av
Fagrådet. Knut redegjorde for status for
litteraturstudie om kilder for miljøgifter og mulige
tiltak. Et større informasjons-/diskusjonsmøte på
nyåret i regi av Fagrådet vil være åpent for blant
annet prosjektgruppen.
- prosjekt Østensjøvann: Egen sak (sak 7).
I vannområde Øyeren gjennomføres det et prosjekt om
leirdekningens betydning for vannforvaltningsarbeidet.
Fylkesmannen ønsker i den forbindelse tilgang til
vannkvalitetsdata, blant annet fra PURA. NIVA skal
sjekke ut om andre parametere eventuelt kan benyttes
for å sette klassegrenser. PURA anser prosjektet for å
ha verdifull overføringsverdi og godkjenner bruk av data.
Vedtak: PURA stiller sine vannkvalitetsdata til
disposisjon i prosjektet om leirdekningsgrad i
vannområde Øyeren.
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Prosjekt
Østensjøvann

Lars Martin orienterte om prosjektet. Dette er et
landbruksprosjekt som innebærer gårdsbesøk med
registrering av miljøtilstand og tilbud om
rådgiving/planlegging samt gratis gjødslingsplan med
bruk av fosforindeks. Målet er å redusere tilførsel av
fosfor til Østensjøvann. Alle har fått besøk i høst og
tilstanden vurderes som god. Det er behov for
opprensking av utløpet til Bølstadbekken og tiltak mot
flom. Det bør også vurderes erosjonssikring av
Skibekken, og Knut undersøker om Ski kommune kan
gjennomføre en slik vurdering ved konsulentbistand.

LMJ

KB

Prosjektrapport fra prosjekt Østensjøvann kommer til
sommeren.
Statens vegvesen ønsker tilgang til fosfortall når Ny-jordprosjektet skal igangsettes. Prosjekt Østensjøvann
vurderer muligheten for en slik tilgang.
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Synspunkter/
medvirkning/
bidrag fra PURA

• Alunskiferdeponiet på Taraldrud
Anita redegjorde for status etter henvendelse fra PURA
av 02.10.2014. Et møte ble avholdt hos Fylkesmannen
21.10.2014, Ski og Oppegård kommuner deltok. Stig
orienterte fra møtet, der hovedsakene var gjennomgang
av tiltaksplan for alunskiferdeponiet og videre fremdrift.
Fylkesmannen bes om å behandle saken som en
forurensningssak.
Ola redegjorde for Statens vegvesen (SVV) sin rolle i
saken. Det er utlyst en konkurranse om arealer for
trailer-hvileplass, Taraldrud er et av flere alternativer.
Uklart om SVV har arealer som inneholder alunskifer.
Terje redegjorde for at Miljødirektoratet vil overta saker
vedr. alunskifer fremover. Prosjektgruppen mener det vil
være hensiktsmessig med et møte mellom
fylkesmannen og SVV for diverse oppklaringer, bl.a.
vedr. eiendomsgrenser, forurensning fra alunskiferen og
ansvarsforhold.
• Ny E18: Firefelts motorvei Retvet – Vinterbro
"Ny jord-prosjektet"
Anita redegjorde for status etter møter med Statens
vegvesen og Asplan Viak. PURA har gitt innspill til
reguleringsplanen med konsekvensutredningen for Ny
jord-prosjektet (suppleringer, korrigeringer). Det
vurderes å gi en høringsuttalelse fra PURA når
dokumentene legges ut til høring i januar 2015.
• Motocrossbane i Assurdalen
Anita redegjorde for status. Fylkesmannen har varslet at
det vil bli utarbeidet en utslippstillatelse. Det er knyttet
forventninger til denne siden fylkesmannens krav i
utslippstillatelse for Follobanen bør gjenspeiles i
utslippstillatelse for motocrossbanen.
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Møte i
styringsgruppen
15.12.2014
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Kommunikasjon/ PURA-seminar for hele prosjektorganisasjonen
seminarer/
25.09.2014
workshops
Erfaringer, læringspunkter å ta med videre:
Seminaret ble oppfattet som positivt. Nyttig å høre om
arbeidet i de ulike gruppene. Det ble kommentert at få
politikere var til stede, men dette er jo først og fremst et
møte for PURA-organisasjonen. Det bør arrangeres
andre typer møter hvis en ønsker å nå politikerne

Møtet i styringsgruppen er utsatt fra 05. til 15.12.2014.
Anita la frem forslag til agenda. Hovedfokus er satt på
deltakelse i gruppene, økonomi, årsrapport for
vannkvalitetsovervåking og faktaark, innløsing av opsjon
for 2015 og videre vannkvalitetsovervåking fra 2016,
samlet saksfremstilling i eierkommunene
høsten/vinteren 2014, de viktigste aktivitetene i PURA
pr. desember 2014.
Prosjektgruppen hadde ingen kommentarer til forslag til
agenda.

AB

AB

• Fagsamling i regi av Landbruksdirektoratet om
oppfølging av vannforskriften i jordbruket, Hurdal 07. og
08.10.2014
Anita orienterte. Link til presentasjonene var gitt i
innkallingen.
• Nasjonal høringskonferanse i regi av Miljødirektoratet,
Trondheim 28. og 29.10.2014
Anita orienterte. Link til presentasjonene og streaming
fra konferansen var gitt i innkallingen.
• Workshop i regi av vannregionmyndigheten på
Dillingøy i Vansjø 04. og 05.11.2014
Anita orienterte.
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Runde rundt
bordet –
evaluering av
møtet: Hva var
bra, hva kan vi
gjøre bedre?

Det ble kommentert at ved diskusjon av en del saker ble
det forutsatt god detaljkunnskap. Det blir da vanskelig
for vikarer og nye medlemmer i gruppen å henge med.
Positivt at det er en uformell tone som gjør det mulig å
drøfte saker på en åpen og god måte.
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