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Sak 1 Referat fra møte 28.08.09
Referat fra samhandlingsmøte Landbruk + BioLimno utsendt separat.
Referat fra ettermøte i BioLimno gruppa 28.08.09 godkjent.
Sak 2 Utkast til anskaffelse av tjenester innen overvåkning av
vannkvalitet PURA
Nytt utkast (kap 1-2-3) var utarbeidet på grunnlag av innspill. Dette ble utdelt i
møtet, samt e-poster med innspill til hele dokumentet.
Nytt dokument ble gjennomgått.
Kap. 7.4. Kravspesifikasjon i opprinnelig utsendt dokument ble også
gjennomgått i møtet.
Anita tar opp og avklarer en del spørsmål med Oslo VAV
Dokumentene vil sammenstilles og innspill fra møtet innarbeides. Knut, Anita,
Anne Marie og Anne-Lene samarbeider med Fylkesmannen v/ Terje om dette.
Noen hovedpunkter:
PURA
Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no

 Andre kvalifikasjonskrav (pkt. 3.3.3) og tildelingskriteriene strammes
opp
 Kravspesifikasjoner forenkles og spisses
 Det bes om at biologi og kjemi splittes i tilbudene slik at vi har
mulighet til å velge ulike leverandører her. Fastpris.
 Timepris i tillegg, bla ved ekstrabestillinger og overvåking ved
algeoppblomstring.
 Enkelte målestasjoner legges til
 Det var en del diskusjon om målestasjoner som kommunene selv har
særskilt overvåking på, og med lange tidsserier skal tas ut (Ljanselva,
Oslo – Kolbotnvann, Oppegård). Temagruppa går inn for dette, men
prinsippet må avklares i prosjekt- og styringsgruppa.
Anita Borge fører dessuten separate og mer detaljerte notater fra innspillene i
denne saken i tillegg til at referat blir ført.
Endelig utkast sendes på en kort høringsrunde i temagruppen. Kort frist!
Sak 3 Visning av vann nett og hvordan overvåkningsdata legges inn i
det nye systemet der.
Knut Bjørnskau delte ut notat vedr Vannmiljø (registrerings- og
rapporteringssystem).
Muntlig presentasjon v/ Terje Wivestad utsatt til neste møte.
Sak 4 Workshop 28.10.09 innsjørestaurende tiltak Årungen og
Østensjøvann
Oppfordring til å delta. Påmeldingsfrist 23.10.09.
Sak 5 Evt.
Utkast til prosjekt Integrert langsiktig vann- og jordovervåking (LIMNOSOIL) 1976-2015 utdelt, og sendes også ut elektronisk. Tas opp på neste møte.
(Bonnbekken tas ut mht overvåking. Tas inn i anbudsdokument for
Overvåking.)
Evt søknad om midler til Fylkesmannen for inneværende år må sendes raskt!
Terje tar kontakt med Fylkeskommunen v/ Stig Hvoslef mht koordinering av
tilskudd.
Neste møte avtalt 3.nov kl. 12 – Frogn rådhus – start med lunsj
Tema for neste møte;
- LIMNO-SOIL
- Vannmiljø

Seiersten 08.10.09
Eli Moe
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