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

Forfall:
Møtegruppe:
Møtested:
Møtetid:
Referent:
Neste møte:

Anita Borge, prosjektleder PURA – AB (møteleder)
Stig Bell, Oppegård kommune – SB
Arnt Øybekk, Ås kommune – AØ
Marie Fossum, Nesodden kommune – MF (fra kl 09.40)
Knut Bjørnskau, Ski kommune – KB
Ole Kirkeby, Frogn kommune – OK
Hanne S. Tomter, Oslo kommune, HST
Tom Wetlesen, Akershus bondelag – TW
Kari Engmark, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, landbruksavd. – KE
Gry Larsen, Statens vegvesen - GL
Ole Eide, Landbrukskontoret i Follo – OE
Live Hesthagen, Statens vegvesen – LH
Kjartan Fønstelien, Akershus fylkeskommune - KF
Prosjektgruppe PURA
Moer sykehjem, Ås
06.06.2011 kl. 09.00-12.05
Ole Eide
Uke 37, seminar for hele prosjektorganisasjonen

Sak nr Tema
Vedtak / oppfølging
Ansvarlig
1
Godkjenning av referat fra Vedtak: Referatet godkjent.
Borge
møte 14.04.2011
2
Prosjektorganisasjon
Temagruppene:
Borge
Biologi/limnologi:
- Oppegård kommune: Nina Sømme inn
for Audhild Leistad i hennes
fødselspermisjon.
Fylkesmannen OA: Sara Brækhus Zambon
slutter. Terje Wivestad fortsetter som
representant for FMOA.

PURA
Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no

3

Økonomi

Aktivitetsplan for PURA 2011 med kostnader: Borge/Eide
Anita orienterte om aktivitetsplanen som
legges frem for styringsgruppen 17.06.2011.
Hensikt med planen: Vise at prosjektmidler
benyttes aktivt for å sikre fremdriften. Ba om
innspill fra prosjektgruppen. Innspill ble gitt, og
planen justeres ihht disse. Ole og Anita sørger
for en mer nyansert fremstilling av kr 100.000
som foreslås i bistand fra PURA til
Landbrukskontoret.
Vedtak: Aktivitetsplanen legges frem for
styringsgruppen etter justering ihht de
innkomne kommentarer.
Igangsettelse av anskaffelsesprosess for
tjenester innen vannkvalitetsovervåkning i
PURA:
Vedtak: Ad-hoc gruppe Anskaffelser får
mandat til å jobbe videre. Første møte
avholdes 23.06.2011.
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6

Borge

Økonomisk bistand fra PURA til
Borge/Eide
Landbrukskontoret:
Midler fra PURA vil kunne benyttes aktivt for å
sikre fremdrift i miljøplanrådgivningen. Det er
engasjert og skal engasjeres ytterligere
personer innen dette arbeidet, slik at
bemanning er ivaretatt. Flaskehalsen er
imidlertid oppfølging av planene.
Landbrukskontoret mottar en altfor liten pott
med SMIL-midler, og gjennomføringen blir
derfor hengende etter.
Årsrapportering
Et utkast til ferdigstilt rapport blir sendt ut til
Borge
vannkvalitetsovervåking
prosjektgruppen i løpet av uke 24. Viktig at
2008-2010.
rapporten er utformet slik at den er forståelig
for folk flest. Prosjektgruppen får en viktig
oppgave med kvalitetssikring av rapporten.
Vannregionmyndighetens Viser til linkene i innkallingen til møtet. Viktig
Borge
sammenstilling av
at de rette instanser setter seg inn i
vannområdenes
rapportene og følger de opp.
plandokumenter:
Operasjonaliseringen av tiltakene blir
Årsrapportering 2010 og avgjørende for måloppnåelse.
Handlingsprogram 2011. Vannregionmyndigheten bør ved en senere
anledning inviteres for å redegjøre for dette.
Prosedyre for
Det avholdes et møte i uke 24 med
Bell
innrapportering av data til prosjektgruppens representanter fra
PURAs plandokumenter
kommunene Ås, Ski og Oppegård samt Bjørn
Buller fra Nordre Follo Renseanlegg. Tema:
Utslippstillatelser fra FMOA. I neste omgang
vil dette inngå som tema på et seminar med
prosjektorganisasjonen til høsten (se sak 9).
Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og
spredt bebyggelse involveres til høstens
seminar for presentasjoner av kommunenes
planer.
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Synspunkter fra PURA

Temagruppene

Borge
Motocrossbane i Assurdalen:
Anita orienterte om NVE`s fornyelse av
konsesjon for permanent lukking av deler av
Assurbekken og PURA`s henvendelse til NVE
vedr. dette. PURA påpeker i sin henvendelse
viktigheten av å ta faglig dokumentasjon på
status for vannkvalitet med i en vurdering om
fornyelse av konsesjonen. Involvering av
FMOA og Akershus fylkeskommune
etterspørres.
Salting av E6:
PURA har sendt et oppfølgingsbrev, datert
25.05.2011, som tilsvar til brev fra Statens
vegvesen, datert 29.04.2011. På møtet
orienterte Gry Larsen og svarte på våre
spørsmål fra henvendelsen av 25.05.2011. En
ny kontaktperson, Claire Bant, ble oppgitt for
den videre prosessen.
Kommunalteknikk, overvann og spredt
bebyggelse:
Har ikke hatt møte, Stig øker trykket i gruppen
til høsten.
Biologi/limnologi:
Har hatt møte 24.05.2011. Det rapporteres om
stort engasjement internt i gruppen.
- Det blir fellesmøte mellom Morsa og
PURA med Statens vegvesen vedr. ny
trasè for E 18.
- COWI-rapporten ”Innsjørestaurering i
Østensjøvann” er i sin siste fase, men
primærdata fra Limno-Consult må
fremskaffes før rapporten ferdigstilles.
Landbruk:
Hadde møte 01.06.2011. Stort engasjement
også i temagruppe Landbruk. Viktige saker
var:
- Modell for beregning av P-tap fra
dyrket areal, forbedringer av modell.
- Kostnadstall for tiltak innen landbruket.
- Økt trykk på miljøplanrådgivningen,
nye planleggere på vei inn
- Artikkel i Smaalenenes avis
26.05.2011 vedrørende høstpløying.
Bioforsk-rapport om saken er ventet å
være ferdig i august.
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Larsen

Bell/
Bjørnskau/
Eide
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Kommunikasjon/
seminarer/
workshops/fagturer

Kommunikasjon:
En felles informasjonsstrategi for Vannregion
1 er under utarbeidelse. PURA har deltatt på
samling og gitt innspill. Dette er
fylkeskommunenes informasjonsstrategi, og
skal forankres der. Det legges opp til en
folkeopplysningskampanje mot nye politikere
etter høstens valg, film om vann + powerpoint-presentasjon. Kommunene vil få
informasjon fra Vannregionmyndigheten om
dette.

Borge

Seminar for hele PURAs
prosjektorganisasjon:
Gjennomført med hell i 2009. Det tas sikte på
å arrangere et nytt seminar i september.
Vedtak: Anita utarbeider forslag til program
som sendes prosjektgruppen for innspill. Bør
synliggjøre viktige temaer.
Det kom forslag om at et seminar også kan
avholdes senere på høsten med tema
handlingsplan 2012.
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Møte i styringsgruppen
17.06.2011
Eventuelt

Fagtur til Danmark:
Vedtak: Turen utsettes.
Agenda for møtet ble gjennomgått, ingen
Borge
kommentarer fra prosjektgruppen.
Borge
Konsekvensutredning for Follobanen –
høringsuttalelse fra PURA
Vedtak: Anita utarbeider et forlag til
høringsuttalelse som gjennomgås av Knut og
Stig (sikring av koordinering mot Ski og
Oppegård kommunes uttalelser) og sendes
prosjektgruppen til uttalelse. Knappe frister for
dette pga frist for høringsuttalelse 17.06.2011.
Norsk Vann-prosjekt: ”Vannforskriftens
økonomiske konsekvenser for
kommunesektoren og avløpsanleggene”
PURA ved prosjektleder er invitert inn i
styringsgruppen for prosjektet.
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Neste møte
Runde rundt bordet

Fordeling av midler fra DN – nye vannområder
Penger fra DN, 460.000,- skal fordeles på
fortrinnsvis nye vannområder i Vannregion 1.
PURA søker derfor ikke.
Seminar i uke 37.
Borge
Ord som gikk igjen var: Bra møte, god
alle
struktur, interessante temaer!!
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