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

Knut Bjørnskau, leder av gruppen, Ski kommune - KB
Anna-Lena Beschorner, Oslo kommune - ALB
Nina Sømme, Oppegård kommune - NS
Gunnar Larsen, Ås kommune - GL
Anne-Marie Holtet, Ski kommune - AMH
Anita Borge, prosjektleder PURA - AB

Forfall:

Svein Skøien, Landbrukskontoret i Follo - SS
Eli Moe, Frogn kommune - EM
Terje Wivestad, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, miljøvernavd. - TWi
Nesodden kommune

Møtegruppe:

Temagruppe Biologi/limnologi

Møtested:

Rådhuset i Ås, Store sal.

Møtetid:

28.08.2009 kl 09.30 -12.00 inkl. lunch

Referent:

Anita Borge

Neste møte:

07.10.2009 kl 12.30 i Ski rådhus

Sak
nr
1

Tema

Vedtak/oppfølging

Ansvarlig

Referat fra møte
27.05.2009

Referatet ble godkjent med noen bemerkninger.
Anna-Lena sender ut korrigert referat.
Godkjente referater legges ut på www.pura.no
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Anbud
overvåkingsprogram
2010 – lab i Ski vertskommune

Knut delte ut notatet ”Overvåking av vannkvalitet i
PURA – bruk av laboratoriet i Ski –
vertskommunemodell”. Se elektronisk vedlegg.
Her redegjøres det for PURA´s behov for
kompetanse innen innsamling, analyse og
rapportering av vannprøver i eierkommunene. I
notatet anbefaler juridisk rådgiver i Ski kommune
og advokatfirmaet Kluge en videre
fremgangsmåte for denne anskaffelsen.
Det legges opp til en ordinær anskaffelse hjemlet i
”Lov og forskrift om offentlige anskaffelser”.
PURA utarbeider konkurransegrunnlaget med
kravspesifikasjon med utgangspunkt i Morsa´s
anskaffelse av lignende ytelse. Anita, Knut, AnnaLena, Anne-Marie og Terje bidrar i den første
fasen, før saken fremlegges temagruppe
Biologi/limnologi, prosjektgruppen og til slutt
styringsgruppen for endelig godkjenning.
Dokumentet ”Klassifiseringsveileder”, korrigert
veileder for det norske klassifiseringssystemet for
vann (se www.vannportalen.no), blir førende for
utarbeidelse av konkurransegrunnlaget.
PURA ønsker fra Fylkesmannen:
- en tilbakemelding om vår innrapportering av
basis-stasjoner
- en gjennomgang av ”Klassifiseringsveileder” for
å kunne legge opp til en overvåking som er i
samsvar med myndighetenes siste føringer og på
denne bakgrunn foreta de nødvendige anskaffelse
av tjenester.
Anna-Lena snakker med VAV´s kontaktperson på
anskaffelser Morten Linderud for å forberede ham
på en henvendelse fra PURA.
Før neste møte i temagruppe Biologi/limnologi må
hver eierkommune ha hatt en gjennomgang av
hvilke vannundersøkelser de ev. ønsker å utføre i
egen regi, og hva som skal inngå i den felles
vannovervåking. Utgangspunktet er imidlertid at
overvåkningsprogrammet for PURA dat. 10.11.07
revidert 30.03.09 skal legges ut som en
anskaffelse. Fra 01.01.2010 skal som kjent også
Ljanselva i Oslo innlemmes i dette programmet.
Årsrapport PURA –
Kommunene og Landbrukskontoret skal
vannovervåking 2008 – rapportere på tilførselsdata fra sine respektive
tilførsler –
kommuner / sin sektor til bruk i årsrapport for
gjennomførte tiltak
vannovervåking i PURA. Dataene vil også bli
linket til den årlige oppdatering av faktaarkene.
Data for 2008 mangler for Frogn og
Landbrukskontoret, som bes melde inn sine
tilførselsdata, ref. mailer av 17.06. og 17.08.2009.
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Workshop –
innsjørestaurerende
tiltak Årungen og
Østensjøvann
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Eventuelt
Neste møte

Saken var redegjort for under fellesmøtet samme
dag. Dato for workshop´en: 28.10.2009. Sted:
Thon Hotels, Ski. Programkomitéen har hatt et
møte, og vil avholde et møte i uke 37. Endelig
program og invitasjon sendes ut i etterkant av
dette møtet.
Det var ingen saker under eventuelt.
Neste møte blir 07.10.2009 kl 12.30 i Ski

rådhus.
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