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Sak
nr
1

Tema

Vedtak / oppfølging

Ansvarlig

Godkjenning av
Referatet ble godkjent.
møtereferat 26.08.09
Følgende punkter ble kommentert under gjennomgang
av referatet.
Pkt 4. Forum for rehabilitering. Det har ikke skjedd noe
nytt i dette punktet. Punktet følges opp videre i uke 23.
Pkt 7. Felles VA norm. Det har ikke skjedd noe nytt i
dette punktet. Trine står fortsatt som ansvarlig.

Sveinung
Trine

En del av punktene som var i referatet kommer inn igjen
under punkt 3 og 4 i dette referatet.
2

Status PURA

Organisering og videre framdrift.
Anita slutter som prosjektleder i juni.
Prosjektet blir uten prosjektleder noen måneder,
stillingen er ikke utlyst ennå.

Info

Ljanselva, hovedsakelig i Oslo kommune med noen
mindre områder i Oppegård kommune kommer inn i
PURA prosjektet i andre planfase.
3

Status reduksjon i
tilførseler

Vedlagt tall fra 2008 og 2009. Reduksjoner som følge av
planlagte tiltak i 2010.
Brev fra Østfold fylkeskommune inneholder noen frister
for rapportering til vannregionmyndigheten.
21.06.2010. Krav til rapportering til
vannregionmyndighet og ansvarlige fylkeskommuner på
oppfølging av tiltaksprogrammet og priorierte tiltak som
skal gjennomføres i 2010 for vannområdet.
KOS skal rapportere reduserte fosfortilførseler innenfor
kommunalteknikk, overvann og spredt bebyggelse for
hver vannforekomst i kommunene.
Stig sender ut tabellen Oppegård har benyttet slik at
tallene kan legges inn i denne og returneres. Frist for
returnering til Stig er 14.06.2010.
Eventuelle overvannstiltak beregnes spesifikt og
rapporteres for hver vannforekomst.
01.10.2010. Frist for ferdigstillelse og oversendelse
handlingsplan for 2011 til fylkeskommunene.
Fristen er før handlingsplaner og budsjetter blir politisk
vedtatt i kommunene. Det ble foreslått på møte at det
bør tas opp hvordan dette skal håndteres og om
prosjektet bør arbeide for å påvirke datoen.
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Alle
Stig

Stig

15.11.2010. Frist for rapportering av årlig statusrapport
fra vannområdene til respektiv fylkeskommue. Fristen er
før året det skal rapporteres på er over.
Det ble foreslått på møte at datoen bør forsøkes
påvirkes til å sammenfalle med KOSTRA rapportering i
februar. De samme tallene rapporteres der.
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Status for fagrådets Med tanke på samarbeid om håndheving av
utvalg for
forurensingsforskriften, herunder spredt avløp,
vannmiljøtiltak
nedgravde oljetanker, fettholdig avløpsvann og
oljeholdig avløpsvann.

Stig

Info

Spredt avløp (Lotte).
Undersøkt status i kommuene, ganske lik forvaltning på
spredt avløp sammenliknet med de andre områdene.
Fett.
Det er ønskelig at Sigrid innvolveres i denne gruppa.
Lotte melder tilbake om dette.
Olje.
Fagrådets utvalg for vannmiljøtiltak skal ha
oppstartsmøte/ Kick-off den 23. September.
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Neste møte

Møte avholdes mandag 16. august klokka 09.15 i
Sofiemyrveien 8.
Planer frem til 2015 i antall meter/ anlegg årlig og hvor
mye fosfor som antas fjernet.
Benytte samme tabell som for 2008 – 2010 men med
antatte budsjettall for årene fremover.

Alle

Erfaringstallene for kostnader som så langt er benyttet
for private anlegg og kommunaltekniske anlegg.

Alle
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