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

Anita Borge, prosjektleder - AB
Hanne S. Tomter, Oslo kommune - HST
Stig Bell, Oppegård kommune - SB
Arnt Øybekk, Ås kommune - AØ
Trine Skjæveland, Nesodden kommune - TS
Ole Kirkeby, Frogn kommune – OK
Hilde Birkeland, Akershus fylkeskommune – HB
Øistein Kvarme, Ås Landbrukslag – ØK (for Tom Wetlesen)
Ellen Hougsrud, Landbrukskontoret i Follo (for Ole Eide)

Forfall:

Knut Bjørnskau, Ski kommune - KB
Ole Eide, Landbrukskontoret i Follo – OE
Tom Wetlesen, Akershus bondelag – TW
Kari Engmark, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, landbr.avd. – KE
Live Hesthagen, Statens vegvesen – LH

Møtegruppe:

Prosjektgruppe PURA

Møtested:

Gamle tårnhuset restaurant, Kolbotnveien 31, Kolbotn.

Møtetid:

20.12.2011 kl 09.00 -13.00, inkl. avslutning før jul med lunch.

Referent:

Arnt Øybekk

Neste møte:

01.03.2012 på Moer sykehjem, Tunveien 2, Ås.

Sak
nr

Tema

Vedtak/oppfølging

Ansv.

1

Godkjenning av
referat fra møte
04.11.2011.

Vedtak: Referat godkjent

AB

2

Prosjektorganisasjon

Anita delte ut statusnotat med oversikt over
medlemmene i prosjektgruppen og temagruppene.
Hanne går nå ut av prosjektgruppen i PURA p.g.a. den
interne organiseringen i Oslo kommune. Kjetil Lønborg
Jensen går inn.
Akershus fylkeskommune ønskes mer delaktig i møter i
styringsgruppen og prosjektgruppen – økt bemanning vil
nå muliggjøre dette. Frogn kommune ønskes mer
delaktig i møter i temagruppene Landbruk og
Biologi/limnologi. Dette tas opp i møte med
styringsgruppen 16.12.2011.

AB

PURA
Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no

3

Økonomi

Anskaffelsesprosess for tjenester innen
vannkvalitetsovervåking i PURA
Anita redegjorde for status. Forhandlingsmøter er avholdt
med de tre tilbyderne NIVA (med underleverandører
Universitet for miljø- og biovitenskap ved Institutt for
naturforvaltning og Institutt for plante- og miljøvitenskap),
COWI (med underleverandører Universitetet i Oslo ved
Laboratoriet for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, og
Medins biologi, Sverige) og Aquateam (med
underleverandører Limno-Consult, Tellus
Ferskvannsundersøkelser og Jørn Enerud). Tildeling av
kontrakt er foretatt i.h.h.t. kriterier beskrevet i
konkurransegrunnlaget. På dette grunnlaget tildeles
kontrakten NIVA.
Kontraktens oppstart: 01.01.2012. Oppstartsmøte
mellom NIVA og PURA avholdes som en del av møte i
temagruppe Biologi/limnologi 23.01.2012.
Prosjektgruppen får tilsendt anskaffelsesprotokoll samt
”Oslo kommunes veileder i utforming og evaluering av
tildelingskriterier”.
Søknad om økonomisk bistand fra Akershus
fylkeskommune
Søknad om økonomisk bistand ble sendt Akershus
fylkeskommune 15.08.2011. PURA avventer et formelt
tilsagn om midler for 2011/2012. Stig Hvoslef er i telefon
16.12.2011 informert om PURAs prosjektplaner for 2012
med kostnader. Dette vil være avgjørende for beløpets
størrelse.

4

5

6

AB

HB

Politisk forankring av årsrapporten
Styringsgruppen ble i sitt møte 16.12.2011 orientert om
årsrapporten for perioden 2008 – 2010. Styringsgruppen
ønsker at prosjektleder kommer i kommunestyrene og
orienterer om PURA, arbeidet som er gjort, resultater
som er oppnådd og planer for det videre arbeidet.
Opplegg for en slik presentasjonsrunde ble diskutert.
Tidspunkt: Februar til april. Anita tar kontakt med og
involverer deltakerne i prosjektgruppen som
representerer de respektive kommunene. Slik kan
presentasjonene tilpasses kommunenes fokusområder
på best mulig måte.

AB

Årsrapport for
vannkvalitetsovervåking 2011

Vedtak: Det utarbeides en enklere rapport enn for
perioden 2008-2010. Resultater og figurer oppdateres og
konklusjoner trekkes på denne bakgrunn. Limno-Consult
innkalles til et møte med Ski kommune i begynnelsen av
januar for å drøfte dette.
Det er aktuelt med et tilsvarende opplegg for 2012 før det
lages en statusrapport for årene 2011-2013, ala
årsrapporten for årene 2008-2010.
NIVA har tanker om forbedringspotensialer for rapporten.

AB

Handlingsplan for
PURA 2012:
Rapportering til VRM

Vedtak: Rapporten oversendes Vannregionmyndigheten
ved prosessansvarlig Akershus fylkeskommune innen
22.12.2011. Før dette er rapporten på en kort

AB

Årsrapport for
vannkvalitetsovervåking 2008-2010

2

SB,
KB, TS,
OK,
AØ,
Kjetil
Jensen

KB

7

Synspunkter/
medvirkning/bidrag fra
PURA

kvalitetssikring i prosjektgruppen og hos
styringsgruppens leder Trine Christensen. Hvis det blir
nødvendig, tas det i oversendelsen forbehold om at det
kan komme kommentarer fra prosjektgruppen og/eller
styringsgruppen i etterkant.

alle

Glyfosat-sprøyting av skog i Ski – eventuell påvirkning på
vannforekomster i PURA
Anita og Ellen redegjorde for saken. Den har vært
behandlet i temagruppene Landbruk 07.12.2011 og
Biologi/limnologi 12.12.2011.
Vedtak: PURA avventer Fylkesmannens uttalelse i
saken. Prosjektgruppen holdes orientert om det videre
forløp.

AB

KB

Arbeidsgruppe i regi av Norsk Vann: ”Gjennomføring av
vannforskriften”
Anita redegjorde for forespørsel fra Norsk Vann om at
prosjektleder leder arbeidsgruppen. PURA er positiv til
dette, og det vil bli et oppstartsmøte 17.01.2012. Anita
redegjorde for gruppens sammensetning og mandat.
Erfaring fra kommunalt avløp og spredt avløp vil bli
sentralt i gruppens arbeid, og Anita vil trekke på denne
kompetansen i PURA.
8

Temagruppene

Kommunalteknikk, overvann og spredt bebyggelse:
- Ingen møter avholdt siden siste møte i
prosjektgruppen 04.11.2011
- Vedr. utslippstillatelse fra Fylkesmannen: Det tas
initiativ til å avviklet et møte i perioden 15. jan.15. febr. 2012 mellom Oppegård, Ski, Ås og
Nordre Follo Renseanlegg.
- Aktuelt tema for temagruppen: Rapporten
”Regionalt forvaltningssamarbeid, fett- og
oljeutskillere” – lik forvaltningspraksis vedr.
håndheving av forurensningsforskriften.
- Felles retningslinjer for kommunene vedr.
arbeidet med avløp fra spredt bebyggelse
- Neste møte i gruppen avholdes mellom 15. jan.
og 15. febr. 2012. I tillegg kommer fellesmøtet
med temagruppe Biologi/limnologi.
Landbruk:
Anita og Ellen redegjorde i fravær av Ole. Møte avholdt
07.12.2011. Noen av sakene er dekket i dagens
prosjektmøte. Øvrige tema:
- handlingsplan for landbruk i PURA 2012
- Bioforsk-rapporten ”Effekter av jordarbeiding på
fosfortap”
- utarbeidelse av håndbok i bruk av fosforindekskalkulatoren – ferdigstilles innen 01.03.2012
- rullering av Regionalt miljøprogram
- skogens påvirkning på vannkvalitet i vårt
vannområde
Biologi/limnologi:
Anita og Arnt redegjorde i fravær av Knut. Møte avholdt i

3

SB/OE/
KB

gruppen 12.12.2011. De fleste sakene er dekket i dagens
prosjektmøte. Øvrige tema:
- Tilbud fra UMB om prøvefiske i Østensjøvann.
Papirversjon av tilbudet ble delt ut.
Prosjektgruppen tar tilbudet til orientering.
- Prosjekt Limno-Soil: Forslag til sluttrapport
mottatt, tilbakemeldinger gitt om mangler. Ny
utgave ventes januar 2012.
- Knut og Anita deltok på møte med
Jernbaneverket vedr. Follobanen 09.12.2011.
- Det vil bli arrangert et fellesmøte mellom
temagruppene Biologi/limnologi og
Kommunalteknikk, overvann og spredt
bebyggelse primo 2012.
9

Kommunikasjon/
seminarer/workshops

Seminar hos Direktoratet for naturforvaltning om
restaurering av vassdrag 15.11.2011
Presentasjon ved PURA og COWI vedr. rapporten
”Innsjørestaurering i Østensjøvann”. Erfaringer. Se
presentasjonene her:
http://www.pura.no/artikkel/149/seminarerpresentasjoner/

AB

Informasjonskveld om separate avløpsanlegg i regi av
Ski kommune/Morsa
Presentasjon ved PURA. Erfaringer. Se presentasjonene
her: http://www.pura.no/artikkel/151/seminarerpresentasjoner/
10

Møte i
styringsgruppen
09.12.2011

Anita refererte fra møtet. De fleste sakene er dekket i
dagens prosjektmøte. Øvrige saker:
- Forslag til budsjett for PURA 2012 ble tatt til
etterretning.
- Vedr. videre drift av PURA ble følgende vedtak
fattet: ”Partnerskapet fornyes. Dette gjøres i
dialog med den enkelte kommune.
Styringsgruppen anbefaler en samlet
saksfremstilling i PURAs eierkommuner i
kombinasjon med en orientering om PURA”.

AB

Få rådmenn møtte fram. Neste møte bør tas i
forlengelsen av rådmannsmøte og ikke før. Håper dette
hjelper på fremmøte.
11

Eventuelt

Salting av vei – påvirkning på drikkevannskvaliteten i
Gjersjøen
Stig tok opp følgende:
I revisjonsmøte med Oppgegård kommune 16.11.2011
tok Mattilsynet opp problemstillinger vedr. påvirkning av
salt fra veier nær Gjersjøen. I tilsynsrapporten pålegges
vannverkseier (Oppegård kommune) blant annet å
”kartlegge mulige farer forbundet med drikkevannets
helsemessige trygghet”.
NIVAs overvåking av vannkvalitet og vurdering av tiltak
for vann nær vei i Oslo, Oppegård, Ås og Ski blir sentral i
denne sammenheng.

4

SB

DN: Kurs i vannforskriften og vanndirektivet, samling for
prosjektledere – PURA invitert som foredragsholder
Anita redegjorde for kurset og fordraget. Info er lagt ut på
PURAs hjemmeside:
http://www.pura.no/artikkel/153/nyheter/

AB

Det ble minnet om møte i Norsk vannforening
26.02.2012, tema massedeponi.
12

Neste møte

Neste møte i prosjektgruppen avholdes 01.03.2012 på
Moer sykehjem, Tunveien 2, Ås.

alle

13

Runde rundt bordet

Alle var enige om at møtet hadde vært greit og at alle var
aktive.

alle

5

