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

Anita Borge, prosjektleder - AB
Knut Bjørnskau, Ski kommune - KB
Hanne S. Tomter, Oslo kommune - HST
Stig Bell, Oppegård kommune - SB
Arnt Øybekk, Ås kommune - AØ
Trine Skjæveland, Nesodden kommune - TS
Ole Eide, Landbrukskontoret i Follo – OE
Kari Engmark, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, landbr.avd. – KE
Øistein Kvarme, Ås Landbrukslag - ØK
Trine Christensen, rådmann Ås kommune –TC til ca kl 10.00
Ellen Hougsrud, Landbrukskontoret i Follo (observatør)
Ida Egge Johnsen, Oppegård kommune (observatør)

Forfall:

Ole Kirkeby, Frogn kommune – OK
Tom Wetlesen, Akershus bondelag – TW
Live Hesthagen, Statens vegvesen – LH
Hilde Birkeland, Akershus fylkeskommune – HB

Møtegruppe:

Prosjektgruppe PURA

Møtested:

Ås: Moer Sykehjem, Tunveien 2.

Møtetid:

04.11.2011 kl 09.00 -12.30

Referent:

Ida E. Johnsen for Stig Bell

Neste møte:

20.12.2011, avslutning før jul på Gamle tårnhuset restaurant, Kolbotn

Sak
nr
1
2

Tema

Vedtak/oppfølging

Ansv.

Godkjenning av referat
fra møte 06.06.2011.
Prosjektorganisasjon

Vedtak: Referat godkjent

AB

Styringsgruppen
Ny leder av styringsgruppen: Rådmann i Ås Trine
Christensen. Prosektgruppen presenterte seg, og
Trine sa litt ut fra sin rolle som styringsgruppens nye
leder.

AB

Prosjektgruppen
- Nesodden kommune: Trine Skjæveland tilbake
fra fødselspermisjon. Marie Fossum går ut.
- Akershus fylkeskommune: Anja Winger skal
inn i gruppen, men er i fødselspermisjon.
Stedfortreder: Hilde Birkeland.
PURA
Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no

Temagruppene
Biologi/limnologi:
- Oppegård kommune: Audhild Leistad i
fødselspermisjon. Ida Egge Johnsen går inn i
gruppen.
- Nesodden kommune: Berit Haga Vikanes har
sluttet. Ny medarbeider er Andrew Michael
Bennett.
- Landbrukskontoret: Ellen Hougsrud supplerer
Stein Sæter i gruppen.

KB/OE/SB

Landbruk:
- Landbrukskontoret: Ellen Hougsrud går inn i
gruppen
Kommunalteknikk, overvann og spredt bebyggelse:
- Nina Sømme erstatter Sveinung Lindland
- Nesodden kommune: Wenche Dørum erstatter
Lotte Elgåfoss
- Ski kommune: Sigrid Bjørck i
fødselspermisjon. Tilbake januar 2012, ingen
stedfortreder frem til da.
3

Økonomi

Anskaffelsesprosess for tjenester innen
vannkvalitetsovervåking i PURA
Det har kommet inn 3 tilbud, det vil derfor bli en
konkurranse mellom tilbydere. I tildelingskriteriene er
pris og oppdragsforståelse/gjennomførings- og
leveringsdyktighet vektlagt 50/50. Forhandlingsmøter
avholdes 21. nov. Ad-hoc gruppe ”Anskaffelser” har
mandat til å ta en avgjørelse i utvelgelsen. Frist er 2.
des. for valg av aktør. Medlemmene i ad-hoc gruppen
har møte 11. nov. for å forberede forhandlingsmøtene.
Anskaffelsen blir gjennomført med bidrag fra Vera
Didriksen (Vann og avløpsetaten). Faktureringssum:
30 000 kr.
Ved ønske om å få tilsendt konkurransegrunnlaget gi
beskjed til Anita.
Økonomisk bistand fra FMOA:
Kr 50.000 er øremerket prosjektet ”Faktorer som
påvirker oppblomstring av cyanobakterier i Årungen –
en risikovurdering”. PURA støtter UMB-prosjektet med
totalt 125 000, ref. møte i prosjektgruppen 14.04.2011.
Innen 31. des. har UMB ferdigstilt prosjektrapporten,
samt et populærvitenskapelig datablad.
Søknad om økonomisk bistand fra Akershus
fylkeskommune
Søknad sendt 15.08. 2011 – på oppfordring. Muntlig
tilsagn om ”minst 100.000 kr”.
PURA får 75 000 som er øremerkede midler, samt
tiltaksmidler etter behov. Et viktig fokus-område hos
Akershus fylkeskommune er kunnskapsinnhenting.
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AB

Forslag til budsjett 2012
190 000 kr vil bli overført fra 2011 til 2012. I forslag til
budsjett 2012 er postene ”Trykk/kopiering”,
”Konsulenttjenester” og ”Kurs og opplæring” redusert i
sammenligning med budsjett for 2011. Det vil mest
sannsynlig komme inn ytterligere økonomisk bistand,
men omfanget er enda ukjent.
Kommentarer til forslag til budsjett 2012: 2012 er siste
år i hovedvedtaket. Dette blir tatt opp i
styringsgruppemøtet i desember.
Innspill: Oslo kommunes bidrag/rolle vil endres.
Forslag til budsjett legges frem for styringsgruppen i
desember.
4

Årsrapport for
vannkvalitetsovervåking 2008-2010

Politisk forankring av årsrapporten
Orientering for politikere – forankre rapporten, spesielt
politisk. PURA må underrette kommunestyrene om
rapporten. Vedtak fra prosjektgruppen: Gruppen ser
behovet for at det kjøres en runde med informasjon.
Etter styringsgruppemøtet i desember settes det opp
en tidsplan for å gi info i de aktuelle politiske miljøene.

AB

Faktaark
Faktaarkene bør oppdateres i 2012, når resultater fra
2011 foreligger. Faktaarkene må ikke trykkes, men
foreligge i elektroniske versjoner på web-siden, slik at
de kontinuerlig kan oppdateres. Kartportalen med
kobling til faktaarkene fungerer ikke per i dag. Anita
sjekker dette opp.
Innspill: Faktaark for landbruket. Forslaget
videreutvikles og tas opp i temagruppe Landbruk 7.
des.
Innspill: PURA lager hovedfaktaark med linker til
underfaktaark som er mer spesifikke på de ulike
feltene/fagområdene.
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Handlingsplan for
PURA 2012:
Rapportering til
Vannregionmyndigheten

Vannregionmyndigheten utarbeidet en mal i 2010.
Denne benyttes også i år, forutsatt at det ikke kommer
en mer tilfredsstillende mal fra VRM.
Rapporteringsfrist: 31.12.2011.
Årsrapport for 2011 har frist 01.03.2012
Bidrag fra temagruppe Landbrukskontoret og KOS
danner grunnlaget for det som rapporteres inn:
Landbruk: Ny oversikt over fosforutslipp i 2011 og
stipulert for 2012.
KOS: Antall meter rehabilitert spillvannsnett i 2011
samt beregnet fosforreduksjon som følge av
punkttiltak. Antall oppgraderte anlegg i spredt
bebyggelse med tilhørende beregnet reduksjon i
fosforutslipp. Tilsvarende stipulert for 2012.
Kommentarer/data skal sendes til Stig med kopi til
Anita innen 21.11.2011.
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AB, SB,
OE
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Synspunkter/
medvirkning/bidrag fra
PURA

AB
Motocrossbane i Assurdalen
Anita orienterte om forløpet rundt henvendelsene til
NVE i forbindelse med fornyelse av konsesjon for
permanent lukking av deler av Assurbekken.
Saksdokumenter: Henvendelse fra PURA av
27.05.2011, svar fra NVE til PURA av 10.06.2011,
oversendelse av klager fra NVE til Olje- og
energidepartementet av 16.09.2011, utkast til protokoll
fra meklingsmøte 13.09.2011 mellom Ski kommune,
Oppegård kommune og Akershus fylkeskommune.
Vedtak: Saken er ivaretatt gjennom
meklingsprotokollen, ingen ytterligere uttalelser fra
PURA er nødvendig. PURA viser til meklingsprotokoll i
sin videre befatning med saken.

Statens vegvesen
Ny trasè for E18 gjennom vannforekomstene
Østensjøvann, Årungen og Gjersjøen. Vannområdets
interesser ivaretas gjennom møter med Statens
vegvesen. PURA må se løsninger innenfor de
trasèene som er bestemt. Det er viktig å velge en
trasè som muliggjør opprettholdelse av drivverdige
åkerareal. Østensjøvann må ivaretas om vernet
innsjø.
Innspill: Prosessen med Statens vegvesen er ryddig,
PURA involveres også i det videre arbeidet.
Anita, Ole og Knut stiller på videre møter. Stig holdes
orientert og involveres ved behov.
Norsk Vann-rapport ”Vannforskriftens økonomiske
konsekvenser for kommunesektoren og
avløpsanleggene” – PURA har bidratt i rapporten ved
deltakelse i styringsgruppen. Noen eksemplarer av
rapporten ble delt ut.
Noen av de estimerte kostnadene er trolig enda
høyere enn det som fremgår i rapporten.
Link til rapporten:

http://www.norskvann.no/10-nyheter/123-rapportom-vannforskriftens-okonomiske-konsekvenser
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Temagruppene

Biologi/Limnologi:
- Rolig den siste tiden
- Oppfølging av Østensjøvann.
Fiskeundersøkelse/kartlegging vår 2012.
Utfisking høst 2012. Det skal undersøkes om
det har etablert seg nye arter (karpefisk).
- ad. hoc gruppen har bidratt til kravspekk og
årsrapport
- behov for ny opptrykking av fagrapport om
”Innsjørestaurering Østensjøvann”.
- Møte med avslutning før jul
Landbruk:
- møte i september – tema: Skog og vann
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KB/OE/SB

-

-

Skog skal inngå mer i prosjektene i
temagruppen og skal inn i handlingsplanen.
Fokus områder er Bioforsk rapport, revidere
handlingsplanen for landbruk, tilspissing av
tiltak, utarbeide håndbok for fosfor-indekskalkulator.
Miljøplanrådgivning går sin gang. 4 stk
arbeider med dette.
Møte 7. des.

Kommunalteknikk, overvann og spredt bebyggelse:
- Siste møte i august 2011
- Status for hva kommunene har gjort innen
spredt bebyggelse og kommunal teknikk ble
gjennomgått på PURA-seminar i september.
- Har sendt ut mail til KOS-gruppen der de blir
bedt om å revidere/tilføye tall for 2011 og 2012
i vedlagte tabeller. Det er enighet om at
WebGIS skal benyttes for rapportering av
utslipp fra spredt bebyggelse. Hver kommune
er selv ansvarlig for kvalitetssikring av tallene.
- Fokus: Utslippstillatelse fra fylkesmannen
- Møte før jul
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Kommunikasjon/semin
arer/workshops

Nye PURA-effekter
Paraplyer.

AB

PURA-seminar 13.09.2011
Tilbakemeldinger: En god arena for å samle de ulike
temagruppene og for kompetanseoverføring.
Innspill: Stort lokale, vi bør sitte mer samlet neste
gang.
Seminar hos Direktoratet for naturforvaltning om
restaurering av vassdrag 15.11.2011
PURA v/ Anita Borge og COWI vil holde fordrag om
rapporten ”Innsjørestaurering i Østensjøvann”.
Finansiering: Ønsker prosjektmidler fra bl.a. DN.
UMB utarbeider en plan for videre arbeid med
utfiskingsprosjektet. Utfisking vil skje i 2013. Et
overvåkingsprogram for vannkvaliteten kjøres
parallellt. Effekt av tiltakene vil kunne sees innen
2015.
Informasjonskveld om separate avløpsanlegg i regi av
Ski kommune/Morsa
Anita, Stig og Knut stiller.
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Neste møte i
styringsgruppen 09.12.2011

Forslag til agenda for møtet ble gjennomgått.
Innpill til møtet fra prosjektgruppen
- gjentakende fravær av enkelte representanter
på møter
- videre drift av PURA etter 2012 – ny politisk
sak?
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AB, SB,
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AB

10

Eventuelt

Follobanen:
- Tverrslag Langhus – kan føre til påvirkning på
Tussetjern
- Tverrslag ved Taraldrud - på andre siden av
veien for alunskiferdeponiet
- Nytt møte med fylkesmannen,
fylkeskommunen og kommunene der også
PURA vil delta
- Statens vegvesen`s håndbøker holder ikke ifht
Vanndirektivet
- MD har delegert forurensningsmyndighet til
FMOA vedr. Follobanen.
RMP-rullering
- temaet inn i landbruksgruppen
- møte med arbeidsgruppene, kommunene,
fylkesmannen og næringsorganisasjoner.
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Neste møte
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Runde rundt bordet

Uke 51, tirs 20. des. eller ons. 21. des. Middag på
Gamle tårnhuset restaurant, Kolbotn
Adr: Kolbotnveien 31, 1410 Kolbotn
Stikkord:
God samtale, god stemning men klarer allikevel å
holde tråden og fokuset, lærerikt, relevante og
interessante temaer.
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Alle

