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

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

Anita Borge, prosjektleder PURA – AB
Liv Kjersti Hjerpeton, Frogn kommune – LKH
Stig Bell, Oppegård kommune – SB
Knut Bjørnskau, Ski kommune - KB
Trine Skjæveland, Nesodden kommune – TS
Arnt Øybekk, Ås kommune – AØ
Erling Endsjø, Kråkstad og Ski bondelag – EE (for Tom Wetlesen)
Ole Eide, Landbrukskontoret i Follo – OE
Kari Engmark, Fylkesmannen i Oslo og Akershus – KE
Kjetil Lønborg Jensen, Friluftsetaten, Oslo kommune
Hanne S. Tomter, Oslo kommune – HST
Live Hesthagen, Statens vegvesen – LH
Stig Hvoslef, Akershus fylkeskommune - SH
Prosjektgruppe PURA
Moer sykehjem, Ås
16.11.2010 kl. 09.00 – 12.25 inkl. lunch
Anita Borge
16.12.2010 kl 09-12.30 ved Oppegård vannverk, Stangåsveien 31,
Oppegård.

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

Sak nr
1
2

Tema
Vedtak / oppfølging
Ansvarlig
Godkjenning av referat Referatet ble godkjent.
AB
fra møte 23.09.2010
Prosjektorganisasjon
AB
Styringsgruppen
ble konstituert før fellesmøtet med
prosjektgruppen 30.09.2010. Prosjektleder
holdt innlegg om PURA på møte i
rådmannskollegiet 18.10.2010, og
redegjorde for erfaringene derfra.
Styringsgruppemøtene i PURA vil i fremtiden
bli avholdt etter ordinært møte i
rådmannskollegiet.
Prosjektgruppen
Liv Hjerpeton representerer Frogn kommune
i prosjektgruppen.
PURA
Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no

3

Økonomi

Økonomisk støtte fra Fylkesmannen i Oslo
og Akershus
PURA innvilges økonomisk støtte fra FMOA
basert på:
- søknad av 04.03.2010 – midler til
prosjektet Limno-Soil
- generell overføring til vannområdene
i Akershus
Sum: Kr 130.000.
Algesensor i Årungenelva – kjøp av
overvåkingstjeneste hos NIVA
Algesensoren har til nå vært finansiert
gjennom Fagrådet for vann- og
avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord,
men inngår ikke i Fagrådets videre
overvåking av fjorden. Anita/Knut redegjorde
for nødvendigheten av å fortsette
overvåkingen av alger i Årungenelva. Dette
gjøres som et ledd i den nødvendige
beredskapen for varsling av alger til
Bunnefjorden, og den generelle
datainnhentingen for kontinuerlig overvåking
av vannkvalitet i PURA.
Vedtak: PURA budsjetterer kr 70.000 for
algesensor i Årungenelva for 2011.
Videre finansiering av PURA
Fra fellesmøte i
styringsgruppen/prosjektgruppen
30.09.2010: Hvordan sikre rettferdighet
mellom sektorene (kommunalt avløp og
landbruk) og imøtekomme juridiske føringer?
Bestilling på beslutningsgrunnlag fra
styringsgruppen: Lage et beslutningsnotat til
styringsgruppen på dette. Prosjektgruppen
kom med innspill til momenter i et
beslutningsnotat.
Vedtak: Det utarbeides et beslutningsnotat
som tar utgangspunkt i felles sak i
kommunene 2007 vedr. organisering,
rammer og milepæler for PURA.
Landbrukets andel synliggjøres i
beslutningsnotatet. Notatet sendes til
prosjektgruppen for kommentarer før det
oversendes Per Kierulf. Det blir opp til Per
Kierulf/styringsgruppen å ta saken videre.
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Sykemelding hos
Det ble redegjort for sykdomssituasjonen
Øivind Løvstad, Limno- hos Øivind Løvstad og konsekvensene dette
Consult. Konsekvenser har for PURA. Følgende prosjekter er berørt:
for PURA
- Årsrapportering
vannkvalitetsovervåking 2008-2010.
Oppdatering av faktaark, bruk av
web-siden for publisering av
vannkvalitetsstatus
- Overvåking av vannkvalitet i PURA –
bruk av laboratorium i Ski/eksternt
laboratorium og konsulentbistand fra
Limno-Consult
- Prosjekt ”Mulighetsstudie for
innsjørestaurerende tiltak i
Østensjøvann”
- Prosjekt ”Limno-Soil”
Det er avholdt et møte med Trond Stabell,
som antagelig vil kunne bistå noe ifht
strekpunkt 1 og 2. Vedr. strekpunkt 3: Cowi
AS har lovet å holde PURA orientert om
fremdriften.
Vedtak: Kontakt med Stabell opprettholdes,
ønskelig med en forpliktelse fra hans side.
Knut tar kontakt. Anita tar kontakt med Tore
Krogstad vedr. Limno-Soil-prosjektet.
Forvaltningsplan 2010- Anita redegjorde. FMOA skal samordne
2015 med
handlingsplanene fra vannområdene i
tiltaksprogram:
Akershus. PURA skal innen 22.11.2010
Handlingsplaner for
sende over handlingsplan basert på mal fra
2011 fra
VRM av 10.09.2010. Grunndata for
vannområdene
handlingsplanen er innrapportert materiale
fra temagruppe Kommunalteknikk, overvann
og spredt bebyggelse og Landbrukskontoret
(ref. oversendelse til VRM av 01.10.2010),
samt handlingsplan for sektor landbruk.
Ole presenterte utkast til handlingsplan for
sektor landbruk. Tilbakemeldingene fra
prosjektgruppen tas inn i planen og
oversendes FMOA innen 22.11.2010.
Ny vannforekomst i
Anita og Kjetil orienterte. Brev fra
PURA: Ljanselva
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, Oslo
kommune av 04.11.2010 ble delt ut. Her
foreslås Ljanselva flyttet til
Bekkelagsbassenget. Saken skal opp i
politisk styringsgruppe i VRU 15.12.2010.
PURA avventer vedtak herfra.
Ren Marina
Anita redegjorde for status. Det avholdes et
møte mellom Ren Marina, PURA og
Fylkesmennene i hhv Buskerud og
Oslo/Akershus 26.11.2010. Her legges
planene for et stor-møte på nyåret, der både
Ren Marina, PURA, Fylkesmennene,
Akershus fylkeskommune, Avfall Norge,
Follo Ren og kommuner i Fagrådet deltar.
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Regional planstrategi
for Akershus 20102012
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Temagruppene

10

Kommunikasjon/
seminarer/workshops

Anita redegjorde. Det bør tidlig i
AB
planstrategien komme en omtale av
utfordringer knyttet til gjennomføring av EUs
Vanndirektiv og vannforvaltningsforskriften.
Dette bør relateres til omtale av areal og
transport.
Vedtak: PURA sender en høringsuttalelse til
Akeshus fylkeskommune innen 15.01.2011.
AB/KB
Denne utarbeides av Knut og Anita og
sendes på høring i prosjektgruppen før
oversendelse til Akershus fylkeskommune.
Det ble rapportert om arbeid i temagruppene OE, KB, SB
Landbruk og Biologi/limnologi. I temagruppe
Kommunalteknikk, overvann og spredt
bebyggelse har det ikke vært behov for
møter etter datasammenstillingen til
handlingsplan 2011-2015. Et kommende
tema i gruppen er regionalt
forvaltningssamarbeid. Fagrådet vil behandle
dette i styremøte 23.11.2010. Her ligger det
noen aktiviteter som er av interesse for
KOS/PURA. Det tas sikte på at neste KOSmøte blir i januar/februar - i forkant av
KOSTRA-rapporteringen.
AB
Web-siden
Anita redegjorde for de siste nye
funksjonene på web-siden. Det er etablert
link fra Follokart til faktaarkene. Det vil
snarlig bli etablert link fra faktaarkene til
Follokart. Link fra web-sidene til
KB
eierkommunene i PURA er opprettet, Ski
sørger for at dette blir gjort også for sin webside.
Fagsamling i Selbu 27.-28.10.2010:
Oppfølging av EUs Vanndirektiv og
vannforvaltningsforskriften i landbruket
Ole redegjorde for samlingen. Innleggene
kan lastes ned her:
https://www.slf.dep.no/no/miljo-ogokologisk/jordbruk-og-miljo/vann-ogforurensing/undersider/Fagsamling+om+van
ndirektivet.12115.cms
Møte for erfaringsutveksling med Morsa
Det ble redegjort for bakgrunnen for et slik
møte. Forslag til tema ble gjennomgått,
aktuelle deltakere og datoer for møte ble
foreslått. Vannregionmyndigheten og
Fylkesmannen i Oslo og Akershus inviteres.
Vedtak: Det utarbeides forslag til agenda for
møtet, samt forslag til deltakere. Dette
forelegges Morsa ved daglig leder.
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Eventuelt
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Neste møte
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Runde rundt bordet

Fylkesmannens tillatelse til utslipp fra
snøsmelteanlegg i Oslo havnebasseng
Anita redegjorde for status. Det er gitt en
midlertidig tillatelse til snøsmelteanlegg på 4
år. Det ble hentet inn synspunkter fra
prosjektgruppen på denne tillatelsen.
Vedtak:
PURA retter en skriftlig henvendelse til
Fylkesmannen i Oslo og Akershus der det
fremgår hvilket syn prosjektet har på
etablering av snøsmelteanlegget.
Samferdselsetaten, Oslo kommune, får kopi
av henvendelsen.
Høring om program for utredning av
miljøkonsekvenser i Nordsjøen og Skagerak
Høringsdokumenter finnes på følgende link:
http://www.klif.no/horing2010-1111
Anita og Knut stiller på det åpne
høringsmøtet 30.11.2010.
Vedtak: PURA utarbeider en
høringsuttalelse som oversendes Klif innen
03.01.2011.
Neste møte med avholdes 16.12.2010
kl.09.00-12.30 inkl. lunsj ved Oppegård
vannverk.
Et bra møte. Ryddig, bra ledet, gode innspill,
ferdig på tiden. Møtet gjenspeiler aktivitet i
prosjektet, møteinnkalling bra.
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