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
Tom Wetlesen, Akershus bondelag - TW
Knut Bjørnskau, Ski kommune – KB
Hanne S. Tomter, Oslo kommune, HST
Liv Kjersti Hjerpeton, Frogn kommune – LKH
Torgeir Åstveit Reierstad, Frogn kommune – TÅR
Ole Eide, Landbrukskontoret i Follo – OE
Live Hesthagen, Statens vegvesen – LH
Kari Engmark, Fylkesmannen i Oslo og akershus, landbruksavd. – KE
Kjartan Fønstelien, Akershus fylkeskommune - KF
Prosjektgruppe PURA
Moer sykehjem, Ås
17.02.2011 kl. 09.00-12.00
Marie Fossum, Nesodden kommune
14.04.2011 kl. 09.00-12.30, Moer sykehjem, Ås

Forkortelser i kolonne for ”Ansvarlig”: Se liste over ”Til stede” og ”Forfall”
Sak
nr
1

2

Tema

Vedtak / oppfølging

Ansvarlig

Godkjenning av
møtereferat fra møte
16.12.2010

Møtereferatet ble godkjent, med endring i
kommentar om Statens Vegvesens
møtedeltakelse. Dette etter at PURA nå har
hatt et møte med disse.
Styringsgruppen
- Ås kommune: Leder av Styringsgruppen
Per A. Kierulf slutter i stillingen som
rådmann
- Frogn kommune: Ny rådmann Harald
Karsten Hermansen

AB

Prosjektorganisasjon

AB

PURA
Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no

-

3

4

Økonomi

Forvaltningsplan 20102015 med tiltaksprogram:
Handlingsplaner for 2011
og årsrapport 2010 fra
vannområdene.

Akershus fylkeskommune ønsker status
endret fra observatør til ordinært
medlem.
Prosjektgruppen
- Akerhus fylkeskommune: Kjartan
Fønstelien inn for Stig Hvoslef.
- Nesodden kommune: Marie Fossum inn
for Trine Skjæveland (fødselspermisjon).
Temagruppene
Biologi/limnologi: Sara Brækhus Zambon går
inn i tillegg til Terje Wivestad.
Kommunalteknikk, overvann og spredt
bebyggelse: Marie Fossum går inn for Lotte
Elgåfoss, som har sluttet.
Fremtidig finansiering av PURA –
AB
beslutningsnotat til styringsgruppen
Finansieringen av PURA har ikke ivaretatt full
rettferdighet mellom sektorene
kommunalteknikk og landbruk. Med de
innkomne kommentarer justeres notatet og
sendes ut på ny kort høring i prosjektgruppen alle
før oversendelse Kierulf og senere
styringsgruppen.
Årsmelding fra PURA 2010, budsjett 2011
Anita Borge la fram forslag til årsmelding
2010 samt budsjett for 2011. I årsmeldingen
ble det bl.a. foreslått å kommentere
ytterligere de 931.000 som overføres til
2011. Overføringen skyldes bl.a. reduserte
lønnsutgifter som følge av sykemelding hos
prosjektleder/midlertidig opphold i stilling,
samt gode resultater av søknader om
prosjektmidler.
Oppegård kommune stiller spørsmål til at Ski
kommune betaler mindre i tilskudd til PURA
enn Oppegård. Anita Borge sjekker opp
dette. Revidert årsmelding sendes ut på ny
kort høring i prosjektgruppen før
alle
oversendelse Kierulf og senere
styringsgruppen.
Budsjett 2011: En regnefeil ble korrigert.
Forøvrig godkjent.
Brev fra prosjektlederforum til VRM
AB
Det ble i januar 2011 sendt ut et brev fra
prosjektlederforum med en anmodning til
Vannregionmyndigheten om endring av frister
for innlevering av årlige handlingsplaner og
rapportering av disse. I brevet påpekes det at
fristene for rapportering er satt for tidlig mht
frist for KOSTRA-rapportering, ferdigstilt
oversikt over regionale miljøtiltak fra FMLA og
ferdigstilt oversikt over gjennomførte SMILtiltak i kommunene.
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Årsrapport 2011
Stig Bell, Ole Eide og Anita Borge
sammenstiller tall fra kommunalteknikk,
spredt bebyggelse og landbruket for rapport
ihht mal fra VRM. Frist: 08.03.2011.
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Handlingsplan 2010
Anita orienterte om at Akershus
fylkeskommune nå sammenstiller
handlingsplanene for PURA og Leira/Nitelva
til handlingsprogram for Akershus. PURA
kvalitetssikrer ved at prosjektguppen får
programmet på kort høring.
Planprogram –
Planprogrammet er ute på høring med
forvaltningsplan for
høringsfrist for vannområdene 22.03.2011.
vannregion Glomma 2016- Prosjektgruppen leser og kommer med evt.
2021
synspunkter senest 16.03.2011. Anita Borge
sammenfatter en høringsuttalelse fra PURA.
Link til planprogrammet:
http://www.vannportalen.no/enkel.aspx?m=64
112
Status leveranser fra
Årsrapport 2008-2011
Limno Consult
Limno-Consult er i ferd med å få alle
tilførselsdata fra kommunene til
årsrapportering av vannkvalitetsdata 20082010. En leveranse er ventet i uke 8. I møte i
temagruppe Biologi/limnologi 03.03.2011 skal
konklusjoner og årsakssammenhenger
diskuteres for samtlige vannforekomster. Det
tas sikte på at årsrapporten ferdigstilles i
løpet av mars/april.
I årsrapporten vil det nye
klassifiseringssystemet tas i bruk med skjønn.
Bl.a. tas EQR-verdier inn i vurderingen av
vannkvalitet.

SB, OE,
AB

alle

alle
AB

AB

KB

Henvendelse fra Ski kommune til PURAs
eierkommuner vedr. videre
vannkvalitetsovervåking
Kommunene inngår i disse dager avtaler med KB
Ski kommune om vannkvalitetsovervåking.
PURA vil medio 2011 starte ny prosess med
anskaffelse av tjenester innen
AB
vannkvalitetsovervåking i vannområdet.
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Utslippstillatelse for
kommunalt avløpsvann
for kommunene Ås, Ski
og Oppegård

Prosjekt ”Mulighetsstudie for
innsjørestaurerende tiltak i Østensjøvann”
AB, KB
Rapport er ferdigstilt. Kvalitetssikres i
temagruppe Biologi/limnologi før den blir sak i
prosjektgruppen.
For oppfølging og rapportering fra
SB
kommunene vil det være gunstig med et
samarbeid mellom de tre kommunene. Stig
Bell tar initiativet til et møte, der også Nordre
Follo Renseanlegg bør delta.
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Benchmarking av vannog avløpstjenester tilstandsvurdering

9

Høringsuttalelser fra
PURA

10

Temagruppene

Oppegård kommune oppfordrer
medlemskommunene i PURA om å delta i
Norsk Vann’s benchmarking Bedre VA. Ski,
Ås og Frogn deltar p.t. ikke. Tas videre i
temagruppe Kommunalteknikk, overvann og
spredt bebyggelse.
Det ble 14.01.2011 sendt en høringsuttalelse
fra PURA til detaljreguleringsplanen i
forbindelse med etablering av motocrossbane
i Assurdalen.
Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og
spredt bebyggelse:
- KOSTRA-tall er nå innrapportert
- ifbm data som innleveres for rapportering
fra PURA bør det igangsettes en prosess
for kvalitetssikring av disse. Data fra
landbruket bør også inkluders i
kvalitetssikringen. Oppnevnelse av ad
hoc-gruppe?
- hvordan sende ut pålegg og hvordan
følge dem opp? Tema på neste møte i
KOS-gruppen.

SB

Temagruppe Biologi/limnologi:
- Videre vannkvalitetsovervåking fra 2012:
Kontakt med Oslo VAV. Ny
anskaffelsesprosess igangsettes.
- Møte med UMB og NIVA 13.01.2011
vedr. algesensor i Årungenelva –
samkjøring av prøvetaking/overvåking i
Årungen/Årungenelva.
- Møte med UMB vedr. siste søknad:
”Årungens trofiutvikling og eksponering
for miljøgifter – endringer med tiden –
”referansetilstand” studert ved
sedimentanalyser”. Oppsett av plan for
prosjektet før PURA sender tilsagnsbrev.
Møte 28.02.2011 der følgende deltar: Fra
PURA. Anita Borge, Terje Wivestad,
Knut Bjørnskau. Fra UMB: Gunnhild
Riise, Tore Krogstad.
- PURA ønsker et samarbeid med UMB for
prøvefisking/utfisking ifbm
innsjørestaurerende tiltak i Østensjøvann
– status for fiskebestanden må
undersøkes først.

KB

Temagruppe Landbruk:
- Møte hos FMOA med landbruksgruppene i
vannområde 1, første planperiode. Vi jobber
riktig når vi oppsøker næringen og kommer
frem til gode miljøplaner. Pr 01.02.2011 er
det 95 miljøplanregistrerte eiendommer i
PURA.
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AB

SB

SB, OE,
AB

AB

AB
KB, AB
AB, KB

OE
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Kommunikasjon/
seminarer/ workshops

- Neste møte i TG Landbruk er 01.03.2011,
her blir planleggingen og gjennomføringen
av opplæring i P-indekskalkulator sentralt.
- P-indeks-kalkulatoren er på god vei inn i
gjødselsplanleggingen ved at Norsk
landbruksrådgivning tar den/skal ta den i
bruk.
Møte for erfaringsutveksling med Morsa
26.01.2011
Erfaringer fra møtet ble diskutert. Innleggene
er lagt ut på
http://www.pura.no/artikkel/127/seminarerpresentasjoner/
Det jobbes for å få utarbeidet et omforent
notat fra møtet. Dette vil også bli pubisert på
www.pura.no
Møte med Ren Marina 02.03.2011:
”Miljøarbeid i marinaer i indre Oslofjord”
Forslag til program og deltakerliste ble
gjennomgått for kommentarer. Knut
Bjørnskau holder PURAs innelegg denne
dagen, da Anita Borge må prioritere møte i
styringsgruppen.
Åpent møte 15.03.2011 med tema: ”Rent
vann – hvem tar ansvaret? Vassdraget
Gjersjøen i et pressområde”
Forslag til program og deltakerliste ble
gjennomgått for kommentarer.
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Møte i styringsgruppen
02.03.2011
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Eventuelt

AB

KB

AB

AB
Nasjonal vannmiljøkonferanse 16. –
17.03.2011
Anita Borge skal være møteleder på seksjon
”Organisering og roller i vannområdene”
17.03.2011.
Agenda for møte i styringsgruppen
AB
02.03.2011 ble sendt ut i uke 6, og ble delt ut
på møtet. Prosjektgruppen hadde ingen
kommentarer til agendaen.
Status for Ljanselva
AB
Politisk styringsgruppe i Vannregion 1 har
gått inn for at Ljanselva overføres til
vannområde Bekkelagsbassenget. Dette skal
formelt vedtas i Vannområdeutvalget før
vedtaket er endelig.
AB
Møte med Statens vegvesen 10.02.2011
På møtet ble deltakelse fra Statens vegvesen
i PURA tatt opp, sammen med diverse
miljøfaglige tema. Statens vegvesen vil
heretter stille på møter dersom det omhandler
saker av spesiell interesse for dem. Mht
salting skal Gjersjøen nå være med i et
overvåkningsprogram sammen med andre
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vassdrag nær vei.
Statens vegvesen skal igangsette et
overvåkingsprosjekt for vann nær vei langs
E6-trasèen fra Oslo til Ski/Oppegård. PURA
ser det som nyttig med et samarbeid innen
vannkvalitetsovervåkingen i den delen av
tresèen som inngår i vannområdet.
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Neste møte

15

Runde rundt bordet

Nettverk for massehåndtering
PURA er tatt opp som assosiert medlem av
nettverket, og deltok på møte 07.02.2011.
Tekst er lagt ut på hjemmesiden:
http://www.pura.no/artikkel/129/nyheter/
Neste møte blir 14.04.2011 på Moer
sykehjem, Ås, kl 09-12.30.
Et ryddig og strukturert møte.
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AB, KB

AB

alle
alle

