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

Anita Borge, prosjektleder – AB - møteleder
Knut Bjørnskau, Ski kommune - KB
Kjetil L. Jensen, Oslo kommune - KLJ
Stig Bell, Oppegård kommune - SB
Arnt Øybekk, Ås kommune - AØ
Trine Skjæveland, Nesodden kommune - TS
Torgeir Å. Reierstad, Frogn kommune – TR
Ole Eide, Landbrukskontoret i Follo – OE
Tom Wetlesen, Akershus bondelag – TW
Hilde Birkeland, Akershus fylkeskommune – HB

Forfall:

Live Hesthagen, Statens vegvesen – LH
Heidi Engelhardt-Bergsjø, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, landbr.avd. –
HEB

Møtegruppe:

Prosjektgruppe PURA

Møtested:

Ås: Moer Sykehjem, Tunveien 2.

Møtetid:

01.03.2012 kl 09.00 – 12.45 (inkl. lunch)

Referent:

Trine Skjæveland

Neste møte:

08.06.2012 på kommunesenteret Tangenten, Kongleveien 2, Nesodden

Forkortelser i kolonne “Ansvarlig”: Se liste over “Til stede” og “Forfall”

Sak
nr

Tema

Vedtak/oppfølging

Ansv.

1

Godkjenning av
referat fra møte
20.12.2011.

Vedtak: Referatet godkjent.

AB

2

Prosjektorganisasjon

Endringer:
Prosjektgruppen:
Fylkesmannen i Oslo og Akershus: Inn for Kari
Engmark: Heidi Engelhardt-Bergsjø alt. Trond
Løfsgaard.
Statens vegvesen: Ola Rosing Eide går inn for
Live Hesthagen.

AB

Temagruppene:
Biologi/limnologi: Fylkesmannen i Oslo og
Akershus: Terje W. går midlertidig ut av
gruppen. Erstattes av Helge Lorentzen, som
PURA
Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no

har deltatt siden september 2011 sammen
med Terje W.
Landbruk: Fylkesmannen i Oslo og Akershus:
Inn for Kari Engmark: Heidi Engelhardt-Bergsjø
KOS: Inn for Statens vegvesen: Ola Rosing
Eide.
3

Økonomi

a) Anskaffelsesprosess for tjenester innen
vannkvalitetsovervåking i PURA
Likelydende brev til Follo-kommunene vedr.
økte kostnader for vannkvalitetsovervåking ble
sendt fra PURA 14.02.2012. Økte utgifter tas
ifbm tertialrapporteringen eller det tas
administrativt. Utover dette har det ikke
kommet noen tilbakemeldinger på brevet.
b) Separate avløpsanlegg i PURA: Felles
anskaffelse av tjenester innen tilsyn?
Saken blir diskutert under sak 7 –
Temagruppene (temagruppe
Kommunalteknikk, overvann og spredt
bebyggelse).
c) Økonomisk bistand fra Akershus
fylkeskommune
I sin søknad av 15.08.2011 søkte PURA om
tilskudd til
- gjennomføring av prøvefiske i Østensjøvann
- utarbeidelse av håndbok i bruk av
fosforindekskalkulatoren.
Tildelingsbrev av 15.08.2011:
- kr 125.000 i tilskudd, som er kr 25.000 mer
enn det omsøkte beløp
-synspunkter vedr. medvirkning og
kommunikasjon i PURA.
Dette ble besvart pr mail fra PURA 18.01.2012.
Mailer fra Stig Hvoslef og Hilde Birkeland 23.
og 24.01.2012. Telefonsamtale med Stig
Hvoslef 27.01.2012 var oppklarende for
innholdet i tildelingsbrevet. Det ble gitt
tilleggsinformasjon fra Hilde Birkeland.
Prosjektgruppen presiserte at mangel på
ressurser hos Akershus fylkeskommune
medfører problemer i deres arbeide mot
vannområdene.
Vedtak: PURAs kommunikasjonsplan
revideres til høsten sammen med web-siden.
Vedr. prosjektorganisering og medvirkning: En
rapport fra NIBR (Norsk institutt for by- og
regionforskning) avventes.

4

Årsmelding for PURA
2011

Årsmeldingen har fått et mer oversiktlig og
profesjonelt design for å kommunisere bedre til
målgruppene. Blant annet skal årsmeldingen
deles ut i kommunestyrer/formannskap i
forbindelse med presentasjonsrunde/vedtak
om videre drift av PURA vår/forsommer 2012

2

AB

SB

HB

AB

AB

(ref. sak 8).
Diskusjon rundt billedbruk og budskap.
Vedtak: Følgende endringer gjøres i
årsmeldingen:
- kart over vannområdet tas inn
- sammendraget fra “Årsrapport 2008-2010”
tas inn
- søylediagram og tekst fra handlingsplan for
PURA 2012, rapportert til
vannregionmyndigheten 22.12.2011, tas inn
- billedbruken balanseres – flere bilder som
viser utfordringen i vårt vannområde tas inn.
5

Årsrapport for
vannkvalitetsovervåking 2011 /
oppdatering av
faktaark

Knut B. orienterte. Møter med Limno-Consult
05.01.2012 og 16.02.2012. Nytt møte i uke 15,
der også PURA deltar. En forenklet årsrapport
ferdigstilles innen 15.03.2012, ev. snarlig etter
dette.
Det ble anbefalt å utsette oppdatering av
faktaarkene til 2013 slik at vi kan dra nytte av
NIVAs grafiske fremstillinger og inkludere data
fra 2012.

AB/
KB

Vedtak: Oppdatering av faktaarkene utsettes
til 2013.
6

Rapportering til
vannregionmyndigheten:
Årsrapport for PURA
2011

Anita redegjorde for status for årsrapporten.
Etter en runde i prosjektgruppen og hos
styringsgruppens leder er rapporten ferdigstilt
og vil oversendes VRM innen fristen
01.03.2012.
Diskusjon. Momenter:
- notat fra Oddvar Lindholm angir hvor mye
fosfor som fjernes for hver meter ledning som
rehabiliteres. Dette notatet skal ligge til grunn
for rapportering på ledningsnett i kommunene.
WebGIS skal gi regnskap for separate anlegg.
- til tross for gjennomføring av tiltak innen
landbruk og spredt bebyggelse registreres det
ikke forbedret vannkvalitet i vannforekomstene.
Behov for bedre modeller. SWAT er en modell
som utvikles ved Universitetet i Oslo. Denne er
mer nyansert enn dagens modell ved
Landbrukskontoret, bl.a. i påvirkningsfaktorer
som avrenning fra skog. Modellen er case for
flere doktorgradsarbeider.
Utfordringer for videre rapportering til VRM:
- det er ønskelig med rapportering på
vannforekomstnivå mht tiltak innen landbruket
og forbedring av modell
- vedr. kostnader: Vi bør gå mer vekk fra bruk
av sjablongverdiene som ble utarbeidet i 2008,
og få inn reelle tall
- behov for bedre arkiveringssystem
(elektronisk lagring av dokumenter) i
kommunene som opprettholder kontinuitet i

3

AB

bidragene inn til KOS-gruppen ved
rapportering.
Vedtak:
Det arrangeres to heldagsmøter
(arbeidsmøter) innen utgangen av juni:
● Et fellesmøte mellom temagruppene
Biologi/limnologi og KOS med tema kommunalt
avløp og spredt bebyggelse – utarbeidelse av
lest for rapportering på tiltak inkl. kostnader.
Oppdatering av sjablongverdier fra 2007/2008.
Viktig arbeid for den kommende rulleringen av
“Tiltaksanalyse for PURA”.
● Et møte i temagruppe Landbruk (+ ev. andre
fra PURA) med tema modeller for
landbruksavrenning – påvirkninger på
vannkvalitet – hva kan vi ta inn av det
pågående arbeidet med modeller ved
Universitetet i Oslo? Forskere fra Universitetet
i Oslo inviteres, og Morsa kontaktes for
erfaringsutveksling.
7

Temagruppene

KB/
SB

OE

Temagruppe Landbruk
Ole E. gjennomgikk handlingsplan for landbruk
i PURA 2012-2016. Kommentarer fra gruppen:
- Det ble etterlyst konkretisering av hva som
gjøres for å gjennomføre handlingsplanen med
måltall og tidsplan for gjennomføring.
- Vedr. formidling av “Håndbok i bruk av
fosforindekskalkulator”: Viktig med et godt
opplegg for dette – arenaer for opplæring i
bruk av kalkulator/motivasjon til å ta i bruk
håndboken. Lokale bondelag/landbrukslag blir
her sentrale. Viktig å innhente erfaringer fra
andre vannområder på tiltak innen skogsdrift.
Vedtak:
● Handlingsplanen konkretiseres mht måltall
og tidsplaner for gjennomføring
Vedr. skogbrukets påvirkninger på
vannkvalitet:
● Morsa kontaktes for erfaringsutveksling
innen tiltak i skogbruket
● Follo skogeierlag trekkes inn
Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og
spredt bebyggelse
Møte avholdt 06.02.2012. Et av temaene var
tilsyn av spredt avløp. Et særmøte avholdes
om dette 08.03.2012. En eventuell tjeneste
innen tilsyn av spredt avløp anskaffes etter
gjeldende lov og forskrift om offentlig
anskaffelse. PURA vil kunne koordinere en slik
anskaffelse. Interessen for dette og hvilke
kommuner som ønsker å delta vil være blant
temaene på særmøtet 08.03.2012.

4

OE

Olje og fettavskillere: Prosjekt gjennomført i
regi av Fagrådet. De fleste PURA-kommunene
har ikke kartlagt fettutskillere mens noen har
kartlagt oljeutskillere. KOS-gruppen jobber
videre med temaet.
Øvrige temaer i KOS-gruppen:
- Forvaltning av dammer,
Damsikkerhetsforskriften inkl
minstevannsføring.
- Møte mellom kommunene Oppegård, Ski og
Ås og Norde Follo Renseanlegg 02.03.2012
vedr. utslippstillatelser fra Fylkesmannen i Oslo
og Akershus. PURA deltar på møtet.
Vedtak: Vedr. tilsyn av spredt avløp: Videre
prosess bestemmes i særmøte 08.03.2012.
Temagruppe Biologi/limnologi
Oppstartsmøte med NIVA avholdt – overvåking
av vannkvalitet 2012.
Limno-Soil-rapporten: Rapporten er mottatt fra
Limno-Consult og Tore Krogstad. Store
forbedringspotensialer. Dette blir ett av
temaene på møte i temagruppen 15.03.2012.
8

Kommunikasjon/
seminarer/workshops

Informasjonsmøte med grunneiere rundt
Østensjøvann 28.02.2012 vedr.
fiskekartlegging 2012 / ev. senere utfiske
Se http://www.pura.no/artikkel/156/seminarerpresentasjoner/ for informasjon om møtet.
PURA informerte om prosjektet og arbeidet
med innsjørestaurering, UMB om de aktuelle
prosjekter i Østensjøvann, Fylkesmannen om
vernebestemmelsene og Akershus
fylkeskommune om sin rolle. 6 av totalt 7
grunneiere møtte, til sammen 7 personer.
Gode tilbakemeldinger. Neste milepæl: Møte
før et ev. utfiske.
Presentasjonsrunde i kommunestyrer /
formannskap våren / forsommeren 2012
Hensikten med presentasjonsrunden:
informere om:
- status for PURA
- årsrapport 2008-2012
- videre arbeid
- få et politisk vedtak om videre drift av
prosjektet
Datoer:
Ås: 25.04.2012 (kommunestyre)
Ski: 09.05.2012 (formannskapet)
Oppegård: 14.05.2012 (kommunestyret)
Frogn og Nesodden skal gi tilbakemelding
v/rådmann. Flere purringer er gitt. På møtene
stiller fra PURA: Prosjektleder, kommunens
representant i prosjektgruppen og Ole E.
Arbeidet med saksdokumentet starter nå. Anita

5

SB

KB
AB

AØ
KB
SB
TS
OK
OE

vil ha innspill til saken. Sendes både prosjektog styringsgruppen for kommentar. Diskusjon
om innholdet i saken.
Vedtak:
● Det legges opp til et to-delt vedtak i saken:
Del 1: Prosjektets videre drift
Del 2: Finansieringsmodellen.
Det foretas en justering av befolkningstall og
daa dyrket mark.
● Man viderefører finanisering av
overvåkingsprogrammet for vannkvalitet
direkte fra kommunene, og innlemmer
finansielt ikke overvåkingen i PURA i denne
omgang.
9

Eventuelt

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål
Kommunikasjon mellom PURA og
vannregionmyndigheten ved Østfold
fylkeskommune og Akershus fylkeskommune
vedr. dette. Konklusjon: PURA oppdaterer
dokumentet “Høringsdokument for berørte
parter. Beskrivelse av de vesentligste
interessene. Utfordringer for å oppnå god
vanntilstand. Vannområder i første
planperiode” av 2008. Suppleres med temaet
miljøgifter. Vann-nett har store feil og mangler
på det som er lagt inn om PURA. PURA er i
dialog med Fylkesmannen for å rette opp
feilene.
Vedtak: Utkast til vesentlige
vannforvaltningsspørsmål sendes
prosjektgruppen for kommentar og ferdigstilles
innen fristen 02.04.2012.
PURA besvarer mail av 29.02.2012 fra
Akershus fylkeskommune vedr. saken, som
inneholdt en hel del ukorrekte fakta.

alle

AB

AB

Offentlig høring av kommunedelplan med
konsekvensutreding – trasè E18 fra Akershus
grense til kommunegrense Ås (Ski kommune)
PURA gir en høringsuttalelse der det påpekes
nødvendigheten av å sikre miljøtiltak for
ivaretakelse av vannkvaliteten i området, både
i anleggs- og driftsfasen. Diskusjon om
momenter i uttalelsen.
Vedtak: PURA utarbeider en høringsuttalelse
med innspill fra temagruppe Biologi/limnologi.
10

11

Neste møte

Runde rundt bordet

Neste møte avholdes 08.06.2012 kl 09.0013.00 i det nye rådhuset på Nesodden – inkl.
omvisning i rådhuset. Trine ordner møterom og
mat.

alle

Møtet var konkrèt og greit.

alle

6

TS

