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

Forfall:

Møtegruppe:
Møtested:
Møtetid:
Referent:
Neste møte:

Sak nr
1

2

Anita Borge, PURA – AB
Knut Bjørnskau, Ski kommune – KB
Hanne S. Tomter, Oslo kommune – HST
Stig Bell, Oppegård kommune – SB
Gunnar Larsen, Ås kommune – GL
Svein Skøien, Landbrukskontoret i Follo – SS
Bjørn Buller, Nordre Follo kloakkrenseanlegg – BB
Arve Bekkevard, Frogn kommune – ARB
Terje Wivestad, FMOA – TWI (stilte for Simon Haraldsen)
Trine Skjæveland, Nesodden kommune
Tom Wetlesen, Akershus bondelag
Grete Hedemann Aalstad, Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE
Live Hesthagen, Statens vegvesen
Stig Hvoslef – Akershus Fylkeskommune
Simon Haraldsen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, miljøvernavdelingen
Prosjektgruppen
Nordre Follo Renseanlegg
2. april 2009 kl 0900 - 1130
Stig Bell
18.05.2009 kl 09-12 i Oppegård

Tema
Vedtak / oppfølging
Ansvarlig
Godkjenning av
Referat godkjent uten kommentarer
AB
møtereferat fra
05.03.2009
Prosjektorganisasjon Landbrukskontoret i Follo fortsetter i
SS/AB
temagruppe Biologi/limnologi, dog med noe
begrenset deltakelse i en overgangsperiode.
Det er behov for mer ressurser, og SS ser på
løsninger på kort og lang sikt i samarbeid
med PURA.

PURA
Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no

Økonomi
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Tiltaksanalysen

4

Årsmelding for PURA 2008:
Forslag til årsmelding suppleres som følger:
• Det må fremgå hvordan skjønnsmidler er
benyttet
• Det trengs en kolonne i tabellen som
viser hva som var budsjettert i 2008
• Tar med oppstilling som viser hvordan
PURA var organisert i 2008
• Årsmeldingen må vise enda tydeligere
hvilke resultater vi har oppnådd og
hvordan fremdriften er i forhold til
myndighetenes plan
• Navn på rapporter som er produsert
Budsjettet 2009:
Styringsgruppen vedtok 30.03.2009 at det
skal utarbeides retningslinjer for bruk av
”øvrige prosjektmidler”.
Populærutgave av tiltaksanalysen med
faktaark:
Generelt må rapporten gjøres mindre tung,
og det er kommet en del innspill fra
prosjektorganisasjonen som behandles
07.04.2009 i TAR.
Dokument samlet saksfremstilling i
kommunene vedr. høringsdokumenter fra
VRM:
Hensikten med den samlede
saksfremstillingen må tydeliggjøres.

AB

TAR

AB

Temagruppene
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Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og
spredt bebyggelse:
Holdt delmøter med tema ”fett”, ”spredt
bebyggelse” og ”kildesporing”. Suppleres
med ”rehabilitering av avløpsnett” og
diskuteres deretter på neste møte i KOS
21.04.2009.
Temagruppe Landbruk:
• Temagruppe Landbruk/PURA sendte
06.11.2008 høringsuttalelse til ”Regionalt
miljøprogram for landbruket i Oslo og
Akershus 2009-2012”. Ny forskrift som
omhandler krav til jordbearbeiding er nå
ute på 2. gangs høring med høringsfrist
30.04.2009. PURA må sørge for at det
blir gitt en uttalelse som sikrer best
mulige rammevilkår for at tiltak i
jordbruket skal bli gjennomført i henhold
til tiltaksanalysen.
• Det er avsatt 50 000 kr til et prosjekt som
ser på fosforindeks i jord, og det jobbes
mot NILF for å få på plass bedre tall for
kostnadseffektivitet. Neste møte i
temagruppen holdes i mai.
Temagruppe Biologi/limnologi:
• Rapport fra Limno-Consult skal finpusses
av TAR 23.04.2009.
• Det er startet opp arbeid med å
forberede anbud for
overvåkingsprogrammet. Oslo har et
eget opplegg, men PURA vil dra nytte av
Oslo kommune sin innkjøpskompetanse.
• Det holdes seminar om
innsjørestaurerende tiltak før ferien.
Programkomitéen har et internt møte
20.04.2009.
• På neste møte i temagruppen
17.04.2009 inviteres VAV. VAV vil her
informere om overvåking av Ljanselva;
erfaringer med bruk av biologiske
parametere, herunder gjennomføring,
rapportering og nytte/bruk av disse
analysene.
• Prosjektet vedrørende bruk av
foraminiferer for å definere
naturtilstanden i indre Oslofjord
finansieres med bidrag fra Fagrådet
(200’), DN/SFT (150’), Fylkeskommunen
(100’) og Fylkesmannen (100’). Dette er
et pilotprosjekt i Norge der foreløpige
resultater presenteres i foredrag hhv.
15.09.og 15.12.2009, endelige resultater
i et foredrag 15.04.2010, og sluttrapport
15.05.2010.
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Studentoppgaver
relatert til PURA
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PURA skal være et nettverk for kontakt med
studenter både når det gjelder
sommerjobber og prosjektarbeid:
• Ski, Oppegård og NFRA kan tilby
sommerjobb til hver sin student. Ingen
andre i PURA har meldt sin interesse, og
Stig gir derfor tilbakemelding til 6
forsmådde ingeniørspirer at de må finne
på noe annet i sommer.
• Oddvar Lindholm sendte følgende
forespørsel til SB 30.01.2009: ”Vi skal
11. februar informere 16 VA-studenter i
4. klasse om muligheter de har for
mastergradsoppgave i januar 2010. De
må velge oppgaven innen 15. mai i år,
og starte på oppgaven senest 15. januar
2010 og levere den inn 15. mai 2010. Er
det noe hos dere som kunne passe som
masteroppgave?” PURA må kjenne sin
besøkelsestid og melde inn aktuelle
oppgaver i tide.
Kommunikasjon/
• Seminar med interessenter holdes i uke
seminarer/workshops
22/23/24.
• AB innhenter tilbud på håndklær og caps
Møte i
Anita informerte fra møtet.
styringsgruppen
30.03.2009
Neste møte
Neste møte avholdes 18.05.2009 kl 09-12.
Forslag til sted: Oppegård kommune.
Eventuelt
e-post fra Simon Haraldsen til
prosjektlederne i Vannregion 1:
SB har på bakgrunn av dette hatt
korrespondanse pr. e-post med Simon
Haraldsen vedrørende viktige prinsipper i
tiltaksanalysen. Korrespondansen
videresendes av AB til prosjektgruppen. SB,
GL og AB inviterer seg selv på vegne av
PURA til et møte med Fylkesmannen for å
diskutere problemstillingen.
Etterskrift: Simon Haraldsen har i e-post den
04.04.2009 avvist behovet for et slikt møte.
SB har derfor laget et notat datert samme
dato, som i et forsøk på å være konstruktiv
beskriver viktige prinsipper i tiltaksanalysen
med fokus på kostnadseffektivitet. Notatet er
vedlagt dette referatet.
Blue-flag-strender:
Fungerende ordfører Ildri Eidem Løvaas har
informert PURA om kvalitetsprogrammet
”Blue Flag”, se www.blueflag.com. PURA tar
informasjonen og kunnskapen om dette med
seg videre.
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Runde rundt bordet – Et godt og ryddig møte. Mange saker, men
evaluering av møtet
godt ledet. Uheldig at såpass mange av
møtedeltakerne forlater møtet før tiden.
Prioritering av PURA etterspørres.

