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Tema

Vedtak/oppfølging

Ansvarlig

Godkjenning av
møtereferat 29.03.12

Referatet godkjennes med noen små korrigeringer.
Korrigert referat utarbeides og sendes ut.

Kaja

Orientering om status
i PURA

Det er viktig med nytt vedtak om videre drift frem til 2021 med
vurdering av finansieringsmodellen i 2015. Det har blitt laget
en felles saksfremstilling som blir presentert for formannskap/
kommunestyrer i april og mai 2012.
Årsmelding for PURA 2011 er lagt ut på www.pura.no
Håndbok i bruk av fosforindeks-kalkulator for landbruket er
laget og blir distribuert i regi av landbrukskontoret.
Temagruppen Biologi/limnologi og Landbruk har fellesmøte
20. juni hvor det bl.a. blir foretatt en gjennomgang av modell
for avrenning fra landbruket.
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Tilsyn med anlegg i
spredt bebyggelse.

Anita innhenter pristilbud fra 3 firmaer (Bioforsk, Asplan Viak
og Lars Westlie) for opplæring i kontroll av anleggene. Tar
sikte på gjennomføring våren 2013.
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Forvaltning av
kommunale
avløpsledninger,
herunder påslipp av
fett- og oljeholdig
avløpsvann.

Prosjektgruppa for forvaltningssamarbeidet hadde sitt første
møte 03.05.2012. Neste møte er onsdag 16.05.2012.
Det arbeides med å samle inn data for å utarbeide forslag til
saksfremlegg. Skal være ferdig til 15.06.2012.
Eventuelle utvidelse av gruppa til også å omfatte andre
kommuner tas opp i styringsgruppa for
forvaltningssamarbeidet.

5

Forvaltning av
vassdrag i henhold til
FOR 2009-12-18 og
FOR 2011-10-28
(damsikkerhetsforskri
ften)

Prosjektmandatet er tatt til orientering i KOS-gruppa.
Det har kommet følgende svar fra NVE:
-

Kommunene må kontrollere om alle dammene i de
respektive kommuner er med i registeret.
Det må sjekkes hvilken klassifisering dammene skal ha.
VTA (vassdragsteknisk ansvarlig): Avhengig av hvilken
klassifisering dammene får, se brev fra NVE. Gjelder for
Ski, Oppegård og Nesodden.

Det er ønskelig at flere kommuner går sammen for å få noen
til å foreta klassifisering av dammene.
6

Eventuelt

-

Det er en målsetting at tidligere rapporterte data (2007)
må gjennomgås for å se om disse må justeres/
oppgraderes. Kvalitetssikring av data er tema på neste
møte.

-

Stedfortreder for Stig i perioden sept. – nyttår må
fremskaffes.

Anita

