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

Anita Borge, prosjektleder, møteleder - AB
Arnt Øybekk, Ås kommune - AØ
Knut Bjørnskau, Ski kommune - KB
Torgeir Reierstad, Frogn kommune - TR
Kjetil L. Jensen, Oslo kommune - KLJ
Sveinung Lindland, Oppegård kommune – SL – for Stig Bell
Trine Skjæveland, Nesodden kommune - TS
Tom Wetlesen, Akershus Bondelag - TW
Ola Rosing Eide, Statens vegvesen - ORE
Elisabeth Rødland, Statens vegvesen - ER
Anja Winger, Akershus fylkeskommune - AW
Ole T. Eide, Landbrukskontoret i Follo - OE

Forfall:

Heidi Engelhardt-Bergsjø, Fylkesmannen i Oslo/Akershus - HEB

Møtegruppe:

Prosjektgruppe PURA

Møtested:

Ås, Moer sykehjem, Tunvn. 2

Møtetid:

11.oktober kl. 09.00-12.30, inkl. lunch

Referent:

Ole T. Eide

Neste møte:

03.12.2012, kl. 09.00-12.30 på Moer sykehjem, Tunveien 2, Ås.

Sak
nr.

Tema

Vedtak / oppfølging

Ansvarlig

1

Godkjenning av referat
fra møte 08.06.2012

Vedtak: Referat fra 08.06.2012 godkjent med
noen tekstmessige rettinger/suppleringer.

AB

2

Videre drift av PURA samlet resultat av
behandling i
eierkommunenes
kommunestyrer

Samstemte vedtak i kommunene Frogn,
AB
Nesodden, Oppegård og Ski. Avvikende vedtak
i Ås kommune, der de skal ha en ny vurdering i
2015 om videre deltakelse.

3

Prosjektorganisasjon

Videre prosjektorganisering i PURA. Vedtak i
styringsgruppen 21.09.2012.
Vedtak i styringsgruppen 21.09.2012: Dagens
modell videreføres.

1

AB

Oslo kommune trekker seg ut av PURA
Oslo kommune er inne i fem vannområder, noe
som er ressurskrevende. I brev av 20.08.2012
til PURA informerer kommunen om at de
trekker seg ut av prosjektet. PURA ønsker
imidlertid å beholde verdifull kompetanse fra
Oslo kommune i det videre arbeid – dette er
informert til styringsgruppen 21.09.2012.
Vedtak: I prosjektgruppen vil Oslo kommune
delta dersom det er relevante saker. Det
avklares med representant fra Oslo kommune i
temagruppe Biologi/limnologi om det er mulig
med en lignende ordning her.
Endringer i gruppene:
Prosjektgruppen:
Frogn: Torgeir Reierstad erstatter Ole Kirkeby.
Akershus fylkeskommune: Anja Winger
erstatter Hilde Birkeland.
KOS-gruppen: Nina Sømme slutter, Ida Egge
Johnsen representerer Oppegård inntil videre.
Wenche Dørum, Nesodden, leder KOSgruppen til Stig Bell er tilbake 02.01.2013.
Statens vegvesen ønsker å gå ut av KOSgruppen og heller delta i temagruppe
Biologi/limnologi, da det i denne gruppen er
flere relevante saker for SVV.
Vedtak: Statens vegvesen går ut av KOSgruppen og inn i temagruppe Biologi/limnologi.
Første møte i temagruppe Biologi/limnologi der
SVV deltar, blir 15.10.2012.
4

Økonomi

a) Forslag til budsjett for PURA 2013
Anita gjennomgikk forslag til budsjett for 2013.
Vedtak: Godkjent.
b) Søknad om økonomisk bistand til Akershus
Fylkeskommune
Søknaden skal til politisk behandling den
17.10.2012.
c) Søknad om økonomisk bistand til
biomanipulering i Østensjøvann til Direktoratet
for Naturforvaltning, Klif, Akershus
fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og
Akershus
Prøvefiske gjennomført, rapport fra UMB
kommer i løpet av oktober. Deretter sendes
søknad til de ovennevnte instanser.

2

AB

AW

AB

d) Kommunens finansiering av PURA:
Fordeling av kostnader mellom kommunal
sektor og landbruket
Iht. vedtakene i kommunestyrene ved
behandling av saken "Videre drift av PURA"
ønskes det å synliggjøre landbrukets andel i
finansieringsnøkkelen for PURA. Dette er nå
gjort ifb. Landbrukskontorets økonomiplan for
2013. Denne er vedtatt av det koordinerende
utvalg for Landbrukskontoret. Viktig å bemerke
at kostnadene ikke skal belastes
Landbrukskontorets driftsbudsjett.
e) Godtgjøring av prosjektdeltakere fra
landbruksnæringen. Vedtak i styringsgruppen
21.09.2012
Vedtak i styringsgruppen 21.09.2012:
Landbrukets representanter godtgjøres.

AB, OE

AB

5

Årsrapport for
Det blir en forenklet rapport for 2011,
vannkvalitetsovervåking ferdigstilling ultimo oktober. Rapporten sendes
2011
ut til prosjektgruppen for kommentarer før
innbinding.

AB

6

Rapportering til
vannregionmyndigheten: ESArapportering 2012 og
handlingsplan 2013

AB, AW

En del frustrasjon rundt måten skjemaet for
rapportering er bygd opp på. Lite praktisk og
vanskelig å synliggjøre faktiske aktiviteter i
vannområdet. I følge fylkeskommunen jobbes
det med saken, og de inviterer til dialog for
hvordan rapporteringen kan bli bedre.
Statens vegvesen vil i sitt videre arbeid sortere
ut tiltak som har relevans for
vannkvalitetsarbeidet i PURA.
PURA vil ta kontakt med Haldenvassdraget for
erfaringsutveksling vedr. rapportering av tiltak
innen landbruket.
Handlingsplan for PURA 2013 er i rute ved
innrapportering av data i KOS-gruppen.

7

Vesentlige
vannforvaltningsspørsmål

AB, OE
AB
Wenche
Dørum

Det er viktig med politisk forankring iht. hva som AB
er vesentlige vannforvaltningsspørsmål for
PURAs eierkommuner. Høringsdokumentene
fra vannregionmyndigheten bør derfor
behandles politisk i samtlige eierkommuner.
Vedtak: PURA utarbeider en felles
saksfremstilling for eierkommunene. Her vil det
være muligheter for justeringer, slik at saken
blir best mulig tilpasset kommunen.

8

ORE

Nytt fra
Noe møtevirksomhet, mest rettet mot
vannregionmyndigheten organiseringen og videre drift. Rolleavklaring
mellom Akershus og Østfold fylkeskommune
blir nødvendig.

3

AB, KB, SL,
AØ, TR, TS

AW

9

Synspunkter/
medvirkning/bidrag fra
PURA

a) Follobanen - Detaljreguleringsplan Oppegård AB
kommune
Høringsuttalelse fra PURA sendt 05.09.2012.
Drivevann fra tunneler kan skape problemer.
Ikke anbefalt å sende dette via kommunalt
ledningsnett til renseanlegg, noe som er påpekt
i høringsuttalelsen. Viktig at Oppegård
SL
kommune følger opp dette.
b) Regionalt miljøprogram for landbruket i Oslo
og Akershus 2013-2016
Felles høringssvar fra PURA og
Landbrukskontoret i Follo. Tom og Ole
orienterte om prosessen rundt
høringsuttalelsen.

AB, OE

10

Prosjekt:
Forvaltningssamarbeid
vedr. påslipp på
avløpsnettet – olje- og
fettholdig avløpsvann

Knut orienterte om prosessen rundt felles
KB
forvaltningssamarbeid i Follo. Oppegård og
Nesodden kommuner har trukket seg fra videre
samarbeid. Det ses på et samarbeid mellom Ås
og Ski.

11

Temagruppene

Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og
AB
spredt bebyggelse
Stig har permisjon til 02.01.2013, Wenche
Dørum, Nesodden, er fungerende
temagruppeleder. Anita orienterte fra møte i
temagruppen 10.10.2012. Saker:
● Vår sak nr. 10 i dag: Forvaltningssamarbeid
vedr. påslipp på avløpsnettet.
● Forvaltningssamarbeid vedr. forvaltning av
vassdrag iht. damsikkerhetsforskriften. Felles
VTA – vassdragsteknisk ansvarlig - for
kommunene Nesodden, Ski og Oppegård.
● Separate avløpsanlegg i PURA: Anskaffelse
av tjenester for opplæring innen tilsyn
Dette er en lovpålagt tjeneste, hjemlet i
forurensningsforskriften § 12-2, kap. 12 ”Krav til
utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus,
hytter og lignende”.
Anskaffelsen vil dreie seg om 1-2 dagers kurs
for kommunens ansatte.
● Rapportering iht. handlingsplan 2013
Temagruppe Biologi/limnologi
Neste møte mandag 15.10.12. Saker:
● UMB-rapport vedr. cyanobakterier
● UMB-rapport vedr. sedimentanalyser,
trofigrad, miljøgifter

4

KB

● NIVA/COWI-rapport vedr. vann nær E6 i
Oslo, Oppegård, Ås og Ski
● Produkt som løser opp fettavleiringer i
pumpestasjoner – ev. miljøskade
● Limno-Soil-rapport – ny versjon av
15.09.2012
● Søknad om fortsettelse av Limno-Soilprosjektet
● Fiskeundersøkelse i PURA 2011
● Årsrapport for vannkvalitetsovervåking i
PURA 2011
● Statusmøte med NIVA
● Tussetjern – utbygging – N-forurensninger
● Status fiskeundersøkelse i Østensjøvann
Temagruppe Landbruk
OE
Siste møte var 13.09.2012, der var temaet
høringssvar til regionalt miljøprogram. Det blir
stormøte for landbruksnæringa i Follo
20.11.2012 hvor bl.a. P-indekskalkulatoren skal
presenteres. Det er også stor interesse for et
prosjekt Bioforsk har satt i gang der
bakgrunnsavrenning fra skog undersøkes.
På grunn av tidsnød ble det ikke foretatt noen
gjennomgang av handlingsplanen for landbruk i
PURA 2012-2016 i dette møtet.
12

Kommunikasjon/
seminarer/
workshops

a) Årlig fellesmøte mellom prosjektgruppen og AB
styringsgruppen i PURA
Vedtak i styringsgruppen 21.09.2012: Møtet blir
årlig og legges til desember. Årets møte legges
til 14.12.2012 i Enebakk.
b) Felles møte mellom prosjektgruppen i PURA AB, OE
og det koordinerende utvalg for
Landbrukskontoret i Follo
Vedtak: Prosjektleder i PURA inviteres til møte
med det koordinerende utvalg for
Landbrukskontoret i Follo. I forkant av møtet
innhentes det innspill fra prosjektgruppen på
tema for møtet. Stikkord: Orientering om PURA,
rolleavklaring PURA/Koord. utvalg.
c) Årsmøte i Norsk vann. Presentasjon ved
PURA
Anita redegjorde for bakgrunnen for
presentasjonen: PURAs ledelse av
arbeidsgruppen for gjennomføring av
vannforskriften. Presentasjonen kan lastes ned
her: http://www.pura.no/artikkel/176/seminarerpresentasjoner/

5

AB

d) Norsk Vann brosjyre "Vannforskriften - derfor AB
skal din kommune engasjere seg!"
Anita redegjorde for hensikten med brosjyren
og delte denne ut. PURA har koordinert tekst
og lay-out. Brosjyren kan også lastes ned her:
http://www.pura.no/images/content/files/607559
984177.pdf
13

Møte i styringsgruppen
21.09.2012

Anita orienterte fra møtet. De fleste av sakene
var allerede dekket i prosjektmøtet. Frogn
kommune ble bedt om å skjerpe
møtedeltakelsen i temagruppene
Biologi/limnologi og Landbruk. Det ble fra
FMLAs representant i styringsgruppen lovet at
de stiller for fullt i prosjektgruppe og
temagruppe Landbruk fra 01.01.2013.

14

Eventuelt

Kommunikasjonsplan og web-siden:
AB
Revidering/oppgradering
Anita orienterte om nytt web-hotell (host) som
har gitt www.pura.no mer stabile servere.
Omprogrammering til ny applikasjon nødvendig.
Revidering/oppgradering av web-siden og
revidering av kommunikasjonsplanen for PURA
gjøres i denne sammenheng (jf. vedtak i
prosjektgruppen 01.03.2012).
Vedtak: Prosjektleder gis mandat til å
koordinere arbeidet med web-side og
kommunikasjonsplan. Prosjektgruppen
involveres for synspunkter og innspill underveis.

15

Neste møte

Neste møte blir: Mandag 03.12.2012 kl 09.00
på Moer sykehjem.
Fellesmøte med styringsgruppen blir: Fredag
14.12.2012 i Enebakk.

alle

16

Runde rundt bordet

Ord som gikk igjen var: Bra møte, informativt,
nyttig, konstruktivt!

alle

6

AB

