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Sak
nr
1

Tema

Vedtak / oppfølging

Ansvarlig

Godkjenning av
Referatet ble godkjent.
møtereferat 03.06.10
Følgende punkter ble kommentert under gjennomgang
av referatet.
Anita har begynt som prosjektleder igjen.
Det ble sendt rapport til vannregionmyndighetene
25.06.10
01.10.10 Frist for ferdigstillelse og oversendelse
handlingsplan for 2011 til fylkeskommunene.

2

Gjennomgang av
PURA-rapportering

15.11.10. Frist for rapportering av årlig statusrapport fra
vannområdene til respektiv fylkeskommune. Dette skal
diskuteres i prosjektgruppa.
Gjennomgang av utfordringer og framdrift i de
forskjellige kommunene. Oppsummert sliter de fleste
kommunene med bemanning, og ligger etter skjema for
å klare å oppfylle målene med rehabilitering av
ledningsnett og opprydding i spredt bebyggelse til 2015.

3

Status på
rapportering av
planlagte tiltak 2011
- 2015

Innsamlet data fra kommunene sendes til Stig Bell
senest innen 06.09.10. Opplysningene skal benyttes i
møte med Styringsgruppa i september. Planene skal
gjelde frem til 2015, men minimum 2011.

4

Webgis

Det er viktig for PURA sin rapportering at flest mulig tar i
bruk dette for å sammenlikne resultater fra avløp i
spredt bebyggelse. Nesodden skal kjøpe programmet
og Frogn skal ta opp igjen bruken av det.

5

Div.

PURA sine hjemmesider bør tas mer aktivt i bruk,
nyheter og prosjekter fra kommunene kan legges ut her.
Det vil komme en påloggingsfunksjon som faggruppene
også kan benytte seg av. Sidene skal brukes til å
inneholde godkjente referater fra møter, maler, delte
dokumenter og en bildedatabase.
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