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

Anita Borge, prosjektleder –- møteleder - AB
Knut Bjørnskau, Ski kommune - KB
Stig Bell, Oppegård kommune - SB
Arnt Øybekk, Ås kommune - AØ
Trine Skjæveland, Nesodden kommune - TS
Torgeir Å. Reierstad, Frogn kommune – TR
Ellen Hougsrud, Landbrukskontoret i Follo – EH
Ola Rosing Eide, Statens vegvesen – ORE
Hilde Birkeland, Akershus fylkeskommune – HB

Forfall:

Tom Wetlesen, Akershus bondelag – TW
Kjell L. Jensen, Oslo kommune - KLJ
Heidi Engelhardt-Bergsjø, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, landbr.avd. –
HEB
Ole Kirkeby, Frogn kommune – OK
Ole Eide, Landbrukskontoret i Follo - OE

Møtegruppe:

Prosjektgruppe PURA

Møtested:

Nesodden: Kommunesenteret Tangenten, Kongleveien 2

Møtetid:

08.06.2012 kl 09.00 – 14.00 (inkl. lunch og omvisning på
kommunesenteret)

Referent:

Stig Bell

Neste møte:

11.10.2012 kl 09 på Moer sykehjem, Tunveien 2, Ås

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

Sak
nr

Tema

Vedtak/oppfølging

Ansv.

1

Godkjenning av
referat fra møte
01.03.2012.

Vedtak: Referatet godkjent.

AB

2

Prosjektorganisasjon

Endringer:

AB

Prosjektgruppen:
Sveinung Lindland er stedfortreder for Stig fra
01.09.2012 og ut året.
Temagruppene:
KOS: Kaja Standahl Moen erstatter Pernille
Sandemose som er i fødselspermisjon.
PURA
Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no

Wenche Dørum eller Sigrid Bjørch vikarierer
for temagruppeleder i KOS i siste tertial 2012.
Trine og Knut lufter dette for de respektive, og
Stig sender en forespørsel til dem på e-post.
3

Økonomi

a) Anskaffelsesprosess for tjenester innen
vannkvalitetsovervåking i PURA
Kostnadsfordeling for NIVA sin del av
overvåkingen fremgår av vedlegg til
møteinnkallingen, se for øvrig tidligere
oversendt tilbud. Á konto faktura går direkte til
kommunene 3 ganger i året. Årsrapport er en
utkvittering på at vi har fått det vi har bestilt.
b) Separate avløpsanlegg i PURA:
Anskaffelse av tjenester for opplæring
innen tilsyn

TS, KB,
SB
AØ
OK
TS
Ida E.
Johnsen
AnneMarie
Holtet
AB

Bioforsk, Asplan Viak og Lars Westlie
forespørres om å gi tilbud på opplæring i
kontroll av separate avløpsanlegg. Helge
Klevengen utarbeider forslag til
kravspesifikasjon. Opplæring gjennomføres
våren 2013.
c) Økonomisk bistand fra Akershus
fylkeskommune

AB

Maksimal årlig støtte fra Akershus
Fylkeskommune til vannområdene er 150.000
kr. For 2012 vil det legges opp til en flat støtte
på 40.000 kr til alle vannområder som først og
fremst skal brukes til medvirkningsprosesser.
Anita nevnte en del andre viktige aktiviteter
som vil kunne kreve økonomisk støtte.
Eventuelt behov for referansegruppe i PURA
vil bli en sak på neste møte i prosjektgruppa.
Vedtak: Til høsten sender PURA en søknad til
Akershus Fylkeskommune for økonomisk
støtte. Her vil bl.a. sikring av god medvirkning
fra landbruksnæringen inngå.
4

Årsrapport for
vannkvalitetsovervåking 2011

Anne Marie Holtet og Knut har jobbet med
årsrapporten (forenklet) for 2011. Alle
grunnlagsdokumenter ferdigstilles før ferien og
oversendes Anita som utarbeider en ferdig
årsrapport. Det tas sikte på trykking av denne i
september.

AB

5

Vesentlige
vannforvaltningsspørsmål fra PURA

Fylkeskommunen er fornøyd med PURA sin
leveranse som blir et vedlegg i regional rapport
for vannregion 1 (Glomma). Siste frist for
korreksjoner i forhold til PURA sin leveranse er
20. juni. Den regionale rapporten sendes på
offentlig høring den 25. juni med 6 mnd.
høringsfrist. 1. juli 2014 sendes forslag til

AB

2

forvaltningsplan på offentlig høring. Det er en
utfordring at databasen ”Vann-Nett” ikke
fungerer godt nok ift. uttak av data. PURAs
dokument må få frem at ulike interessenter
(spesielt offentlige instanser som kommunene
og Statens Vegvesen) trenger vassdraget som
resipient. Disse behovene må balanseres opp
mot andre påvirkninger og tilstanden i
resipienten. Ola sender Anita en mail om dette.
Anita supplerer dette inn i PURAs leveranse og
sender til Akershus fylkeskommune innen
20.06.2012.
6

Nytt fra vannregionmyndigheten

Hilde orienterte fra siste styringsgruppemøte i
vannregion Glomma:
Statens bidrag må synliggjøres bedre i
handlingsprogrammet og samarbeid mellom
aktørene (sektormyndigheter og
vannområdene) må bedres. Årsrapporteringen
behandles i styringsgruppa 12. oktober.

HB

Årsrapportering 2011 fra VRM er utsatt til
september.
ESA-rapportering skal gjøres i desember 2012.
E-post om dette sendes alle prosjektlederne
før sommerferien.
Mattilsynet sørger for at et sentralt register for
drikkevann knyttes mot Vann-Nett-databasen.
PURA må kvalitetssikre det som legges inn i
Vann-Nett.
Vannområdenes rolle ift. register for
beskyttede områder er fremdeles uklar.
7

Synspunkter/
medvirkning/bidrag
fra PURA

a) Ny trasé E18 – kommunedelplan med
konsekvensutredning
PURA sendte sin høringsuttalelse 17.04.2012.
Fylkeskommunen har ikke uttalt seg om vann i
sin høringsuttalelse; burde ha nevnt noe om
tiltaksplanen for respektive vannområder.

AB

Ski og Ås kommuner behandler saken i disse
dager og vil deretter sende over sine uttalelser.
Ola vil jobbe mer med ny trasè E18 i tiden som
kommer. Statens Vegvesen har ikke utarbeidet
en egen temaplan for vann, men har
sammenfattet det som er utredet og skrevet
om vann i de ulike dokumentene i prosjektet i
et eget notat om vannmiljø. Vannproblematikk
vil bli løftet frem i reguleringsplanfasen.
b) Follobanen – Reguleringsplan Ski
kommune
Reguleringsplan for Ski har høringsfrist

3

KB
Anne-

22.06.2012. Knut og Anne-Marie Holtet har
sett på de vannfaglige problemstillingene.
Reguleringsplanen for Oppegård gjelder
utelukkende trasé i tunnel. Stig har vært i møte
med Jernbaneverket og kommunens
saksbehandler om de vannfaglige
problemstillingene.
Vedtak: PURA sender en høringsuttalelse til
Ski kommune innen fristen 22.06.2012. Knut
sørger for innspill fra Ski til uttalelsen.
8

Prosjekt:
Forvaltningssamarbeid vedr.
påslipp på avløpsnett

Med bakgrunn i utslippstillatelsen fra
Fylkesmannen møttes representanter fra Ski,
Ås og Oppegård kommuner samt Bjørn Buller,
Nordre Follo RA 02.03.2012 for å diskutere
mulige fellesprosjekter. Det ble bl.a. bestemt at
det skulle utarbeides et prosjektmandat som
skulle lede til et politisk saksfremlegg for
forvaltningssamarbeid om
forurensningsforskriftens kapittel 15 og 15A
(krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann og
påslipp til offentlig avløpsnett).
En styringsgruppe bestående av Stig, Arnt,
Jørn Stamm (Ski) og Bjørn Buller har godkjent
prosjektmandatet. Prosjektleder er Sigrid
Bjørk, og det er avholdt 3 møter. Frist for
leveranse av forslag til saksfremlegg er 15.
juni. Styringsgruppa må godkjenne dette og ta
det videre til sine rådmenn så raskt som mulig.
Saksfremlegget bør/må behandles politisk i
kommunene i forkant av høstens
budsjettbehandling.
Arbeidet med saksfremlegget vil kvittere ut
deler av kravene i Fylkesmannens
utslippstillatelse.
Mulig deltakelse fra andre PURA-kommuner vil
bli omtalt i saksfremlegget. Finansiering av
forvaltningssamarbeidet vil basere seg på en
kostnadsdeling der innbyggertall samt
timeforbruk knyttet mot saker for den enkelte
kommune vil være styrende. Finansiering ved
bruk av saksbehandlingsgebyrer er også
aktuelt.

4

Marie
Holtet
SB
AB
KB

SB

9

Temagruppene

Biologi/Limnologi
Knut orienterte. Siste møte var 15. mars. Neste
møte blir etter ferien. Det pågår undersøkelser
av miljøgifter i indre Oslofjord i regi av
Fagrådet som sluttføres i oktober. PURA er
involvert i prosjektet. Oddvar Lindholm kan
være en ressurs for Statens Vegvesen
vedrørende avrenning fra tette flater.
Fellesmøte med temagruppe Landbruk
20.06.2012.
Kommunalteknikk, overvann og spredt
bebyggelse, KOS
Stig orienterte. Tre møter avholdt siden nyttår,
siste møte den 11. mai. Tema som har vært
oppe er avløp i spredt bebyggelse og påslipp til
kommunalt avløpsnett slik de fremgår av pkt.
3b og 8 i dette møtereferatet. I tillegg er NVE
kontaktet vedrørende problemstillinger rundt
kartlegging og kontroll av dammer i henhold til
damsikkerhetsforskriften. Nesodden,
Oppegård og Ski vil trolig samarbeide om
innleie av vassdragsteknisk ansvarlig (VTA). I
tillegg har Oppegård og trolig også Ski behov
for å få klassifisert sine dammer i henhold til
nytt regelverk. Dersom de andre PURAkommunene ønsker å samarbeide om
forannevnte må dette meldes inn snarest.
Neste møte i KOS blir 28. august.
Landbruk
Ellen orienterte for Ole. Et stormøte med
bøndene planlegges i november der håndbok i
bruk av fosforindekskalkulatoren skal
presenteres. For øvrig pågår rullering av RMP.
Innsatsen innen miljøplanrådgivningen skal
øke i PURA. Neste møte i temagruppe
landbruk er 20. juni, dette vil bli et fellesmøte
med temagruppe Biologi/limnologi.
Gjennomgangen av handlingsplan for landbruk
i PURA 2012-2016 ble utsatt til neste møte.

10

Kommunikasjon/
seminarer/workshops

a) Presentasjonsrunde i kommunestyrer /
formannskap våren / forsommeren 2012
Anita har fullført runden. Ås kommune kan
komme til å vedta at videreføring av PURA
skal behandles på nytt i 2015 og ikke 2021.
PURA forfatter et notat til ordfører i Ås der det
refereres til at de 5 andre PURA-kommunene
har vedtatt /vil vedta saksfremlegget som det
er fremmet. Arnt sjekker med sin rådmann
hvordan dette notatet skal formidles.
b) Felles møte mellom prosjektgruppen i
PURA og koordinerende utvalg for

5

KB

SB

AØ, TS

OE

AB

AØ

AB

Landbrukskontoret i Follo
Handlingsprogrammet for landbruket må bli
mer konkrèt. Det er behov for et møte med
koordinerende utvalg der rolleavklaringen
mellom PURA, Landbrukskontoret og
koordinerende utvalg klargjøres – herunder
også kostnadsfordeling ved finansiering av
PURA.
Vedtak: Ole og Anita finner en dato for et
felles møte mellom gruppene. Møtet legges i
tilknytning til neste møte i prosjektgruppa.
11

12

Møte i
styringsgruppen
september 2012

Eventuelt

AB. OE

Anita la frem forslag til agenda for møtet.
Suppleres med: Fylkesmannens og Frogn
kommunes representasjon, deltakelsen på
styringsgruppemøtene, ev. dekning av tapt
arbeidsfortjeneste for landbruksnæringens
representanter, årlig felles møte mellom
prosjektgruppen og styringsgruppen.
Styringsgruppen bør dessuten orienteres om at
det med utgangspunkt i Fylkesmannens
utslippstillatelse er utarbeidet et politisk
saksfremlegg som legger opp til
interkommunalt samarbeid om
forvaltningsområdet ”påslipp til kommunale
avløpsledninger”. Stig sørger for at Anita får
nødvendig informasjon før sakspapirene
sendes ut til styret.

AB

Vann-Nett – behov for innlegging av data
PURA har hatt to møter med Fylkesmannen
(05.03. og 05.06.2012) for å korrigere
vannkvalitetsdata som er lagt inn for vårt
vannområde. PURA og andre vannområder
har et behov for å få lagt inn historiske data i
Vann-Nett. Dette arbeidet bør utføres av
Fylkesmannen og finansieres som et
spleiselag der Akershus fylkeskommune og Klif
bidrar.
Hilde tar med disse innspillene til Akershus
fylkeskommune.

AB

Vedtak: Akershus fylkeskommune kommer
med en tilbakemelding på våre innspill ift.
innlegging av historiske data i Vann-Nett.

SB

HB
HB

Årsrapport
Figur side 21 er ikke korrigert slik Trine ba om.
Vedtak: Stig sender excel-ark til Trine for
endring av figur.
Alunskiferdeponiet på Taraldrud
Det ble ikke tid til å diskutere dette i plenum,
men Stig og Knut informerte Ola om saken
under lunsjen.

6

SB, TS

Vedtak: Stig og Knut sender relevant info til
Ola.

SB, KB

13

Neste møte

Moer sykehjem 11.10.2012 kl 0900 – 1230.

alle

14

Runde rundt bordet

Det bør vurderes om det skal være rom for
omprioritering av møteagendaen når viktige
eventueltsaker kommer opp. For øvrig: Mange
viktige og nyttige saker, aktive deltakere,
interessant, noen mente at de under ideelle
forhold kunne ha stilt bedre forberedt.

alle

7

