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

Knut Bjørnskau, Ski kommune – KB
Hanne S. Tomter, Oslo kommune – HST
Live Hesthagen, Statens vegvesen - LH
Stig Hvoslef, Akershus fylkeskommune – SHV
Grete Hedemann Aalstad, Norges vassdrags- og energidirektorat,
NVE – GHAA
Gunnar Larsen, Ås kommune – GL
Tom Wetlesen, Akershus bondelag – TW
Anita Borge, prosjektleder PURA - AB

Forfall:

Bjørn Buller, Nordre Follo avløpsrenseanlegg – BB
Simon Haraldsen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavd. – SH
Hans Petter Rognes, Frogn kommune – HPR
Stig Bell, Oppegård kommune – SB
Reidun Isachsen, Nesodden kommune – RI
Svein Skøien, Landbrukskontoret i Follo – SS

Møtegruppe:

Prosjektgruppe PURA

Møtested:

Vann- og avløpsetaten, Herslebsgt. 5, Oslo

Møtetid:

14.10.2008 kl 10.00-13.00 inkl. lunch

Referent:

Gunnar Larsen

Neste møte:

14.11.2008 kl 10.00 -13.00 hos Akershus fylkeskommune,
Schweigaards gate 4, Galleriet, Oslo. Referent blir Nesodden
kommune.
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Tema

Vedtak/oppfølging

Ansvarlig

Godkjenning av
møtereferat fra møte
11.09.2008

Referatet godkjent

AB

PURA
Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no
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Prosjektorganisasjon

Prosjektorganisasjon
Prosjektgruppen
NVE er representert v/Grete Hedemann Aalstad
i dag. NVE har begrensede ressurser, og møter
når det er behov for/ønske om det. NVE gir
innspill i relevante saker i fht vannressursloven.
Temagruppene
Det er fra PURA sin side ønske om at Frogn
kommune deltar videre i prosjekt- og
temagruppene. Det er usikkerhet knyttet til hvem
som skal delta. Prosjektleder tar dette opp med
Frogn kommune.

AB

Heidrun Kårstein trer ut av temagruppe
Kommunalteknikk, overvann og spredt
bebyggelse og temagruppe Biologi/limnologi,
idet hun går over i annen stilling i Ås kommune.
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Møte i
Styringsgruppen
29.09.2008

Ny oversikt over prosjektorganisasjonen sendes
ut når den er avklart.
Styringsgruppen ble informert om følgende:
• Deltakerendringer i
prosjektorganisasjonen
• UMB_prosjekt: Sedimentenes betydning
som P-kilde i Årungen
• TAR-gruppens arbeid
• Redegjørelse om kommunikasjon
• Innbyggerinitiativet på Nesodden –
Malmøykalven
Det er viktig at Staten på lang sikt følger
opp deponiet mht miljøgifter og de
konsekvensene det kan få for
Bunnefjorden.
• Websiden for PURA
• Info om arbeidsseminar m/UMB
• Det vurderes om fylkesordfører skal delta
i styringsgruppen. Forslag fra Akershus
fylkeskommune på prosjektmøtet om at
det utarbeides et ”strateginotat” om
dette.
• Økonomi:
Ønske fra SG om at
finansieringsfordeling av utgiftene til
overvåking må klargjøres, slik at
landbruket også bidrar.
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Økonomi

Budsjett 2009-2012
Budsjettforslag ble vedtatt av styringsgruppen.
PURA-kommunene må ta
finansieringstilskuddene med i sine budsjetter.
Det er ulik praksis i kommunene for
finansieringen av PURA-tilskuddene.
Prosjektleder drøfter finansieringen av
tilskuddene med leder av styringsgruppen.
Landbrukskontoret bør bidra med
forholdsmessig andel.
UMB-prosjekt
PURA og fylkesmannen gir kr 50 000 hver til
UMB i forbindelse med prosjektarbeid knyttet til
klimaendringenes og sedimentenes betydning
som P-kilde i Årungen. Rapport skal foreligge i
løpet av februar 2009. Ovennevnte tilskudd
innebærer at UMB - innen rimelige rammer vederlagsfritt stiller sin kompetanse til
disposisjon for PURA.
Økonomisk støtte fra Fylkesmannen i Oslo &
Akershus
Det er gitt uformell info om at Fylkesmannen gir
kr 35 000 i tilskudd til metodeutvikling på
biologiske parametere i vassdragsovervåkingen.
Det er også gitt uformell info om at
Fylkeskommunen gir kr 100 000 i skjønnsmidler
til PURA (søknad av 21.05.2008).
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Tiltaksanalyse
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SFT’s disposisjon for tiltaksanalyser
benyttes i TAR-gruppens arbeid.
NIVA-rapport om miljømål Bunnefjorden
er overlevert. Rapporten må
justeres/forbedres mht målformuleringer
og tiltaksvurderinger. Rapporten må
inneholde sammendrag.
NIVA krever dokumenterte tilleggsutgifter
på kr 17.500. Tilbakemelding gitt.
PURA og Fagrådet for vann- og
avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord
avholdt møte 13.10.2008 om rapportene
fra Limno Consult og NIVA, og fikk gode
innspill.
Temagruppe KOS har fastsatt
enhetspriser for ulike tiltak innen
omlegging/sanering av avløpsnettet og
for oppgradering av mindre avløpsanlegg
i spredt bebyggelse/fritidsbebyggelse.
Dette er et felles grunnlag til beregning
av kost-/nyttevurderinger for tiltak innen
kommunalteknikken.
Temagruppe Landbruk:
Landbrukskontoret har utarbeidet
oversikt over tiltaksareal i vannområdet
for PURA.
Tom Wetlesen har gitt et høringsinnspill
til ”Regionalt Miljø Program” – RMP, bl.a.
med budskap om at bøndene må gis økt
tilskudd tilsvarende evt produksjonstap
som ulike tiltak medfører.
Temagruppe Biologi/limnologi har vurdert
rapportene fra NIVA og Limno-Consult
v/Ø.Løvstad. Forslag til endelige mål
vurderes i gruppen i møte den
15.10.2008. Det arbeides videre med
justering av overvåkingsprogram.
TAR arbeider videre med
tiltaksanalysen/tiltaksplanen i nytt møte i
uke 43.
Leveranser til VRM kan skje fortløpende
frem til slutten av november, men endelig
frist er 01.12.2008.
Vannregionmyndigheten – VRM – er
invitert til å delta på neste møte i TAR.
Prosjektleder søker da å avklare
ovennevnte tidsfrist med VRM.
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Kommunikasjon
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Neste møte

8

Eventuelt

9

Runde rundt bordet –
evaluering av møtet

Tormod Solem, Landbrukskontoret i
Follo informerte om PURA og dets arbeid
på årsmøtet i Ås Landbrukslag.
• Møte med interessegrupper i Kolben
07.10.2008 ble avlyst pga for liten
interesse. Hvilke årsakssammenhenger
dette kunne ha ble drøftet. Evt nytt møte
bør avholdes når
tiltaksanalysen/tiltaksplanen foreligger,
og før den sendes til VRM. Det er aktuelt
å kjøre et tilsvarende opplegg som
Nordby Arbeiderforening gjorde ved
arrangement av Åpent møte i november
2007. Prosjektleder har kontakt med
leder av Nordby Arbeiderforening.
• Prosjektleder orienterer
kommunestyrene i kommunene om
PURA fra slutten av november.
Neste møte avholdes den 14.11.2008 kl.10001300 hos Fylkeskommunen i Schweigaards gate
4, Galleriet, Oslo.
Landbrukskontoret vurderer innkjøp av
dataverktøyet GIS-i-avrenning. Antatt kostnad =
ca kr 50 000. Før det tas noen beslutning om
PURA skal dekke hele eller deler av denne
utgiften, tas saken opp til behandling i
temagruppe Landbruk.
Møtet var bra.
•
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