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

Forfall:

Møtegruppe:
Møtested:
Møtetid:
Referent:
Neste møte:

Sak
nr
1

Tema

Anita Borge, PURA – AB
Knut Bjørnskau, Ski kommune – KB
Stig Bell, Oppegård kommune – SB
Arnt Øybekk, Ås kommune – AØ
Gunnar Larsen, Ås kommune – GL
Kjartan Fønstelien, Akershus Fylkeskommune – KF (for Stig Hvoslef)
Hanne S. Tomter, Oslo kommune – HST
Reidun Isachsen, Nesodden kommune – RI (for Trine Skjæveland)
Ole Eide, Landbrukskontoret i Follo – OE
Tom Wetlesen, Akershus bondelag – TW
Arve Bekkevard, Frogn kommune – ARB
Live Hesthagen, Statens vegvesen – LH
Morten Ingvaldsen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus,
landbruksavdelingen - MI
Prosjektgruppe PURA
Reenskaug Hotel, Storgata 32, Drøbak
22.06.2010 kl. 9.30 – 15.30
Reidun Isachsen
avtales senere

Vedtak / oppfølging

Ansvarlig

Møtereferat
Referatet godkjent, med følgende
Forslag til referat fra møte i kommentarer/presiseringer:
prosjektgruppen
• Pkt. 4: Hvis noen ønsker linker til/fra
12.05.2010
kommunens nettsider må de gi beskjed.
• Pkt. 6: AB sender over maler

PURA
Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no
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Prosjektorganisasjon

Prosjektleder slutter 25.06.2010. Knut
Bjørnskau blir fungerende prosjektleder inntil ny
blir ansatt. Det vil imidlertid innebære at
prosjektet ikke fult ut kan ha det høye
aktivitetsnivået i perioden fram til ny
heltidsansatt prosjektleder er på plass. Viktig i
denne perioden at arbeid fordeles. Det vises for
øvrig til punkt 11 i referatet; informasjons- og
forventningsnotat til rådmannen i Ås.
Ny sammensetning av prosjekt- og
temagrupper:
Styringsgruppen:
Leder:
Per Kierulf, rådmann i Ås kommune
øvrige:
Audun Fiskvik, rådmann i Ski kommune
Marius Trana, rådmann i Frogn kommune
Harald Toft, rådmann i Oppegård kommune
Geir Grimstad, rådmann i Nesodden kommune
Morten Ingvaldsen, Fylkesmannen i Oslo og
Akershus, Landbruksavd.
Jan Olav Nybo, Byrådsavd. for miljø og
samferdsel, Oslo kommune
Stig Hvoslef, Akershus fylkeskommune
Prosjektgruppen:
Gunnar Larsen slutter i Ås kommune, Arnt
Øybekk inn i gruppen
Bjørn Buller har gått ut av gruppen, deltar ved
behov
Tone Aasberg har gått ut av gruppen, Morten
Ingvaldsen inn
Frogn kommune?
Det er bekymring for Frogns manglende
deltagelse og engasjement på
prosjektgruppemøter.
Temagruppe Landbruk:
Tone Aasberg har gått ut av gruppen,
etterfølger?
Eli Moe i fødselspermisjon. Stedfortreder: Liv
Kjersti Hjerpeton
Temagruppe Biologi/limnologi:
Gunnar Larsen slutter i Ås kommune, Arnt
Øybekk inn
Eli Moe i fødselspermisjon, stedfortreder: Liv
Kjersti Hjerpeton
Berit Haga Vikanes i Nesodden kommune
forsetter selv om Ellen er tilbake etter
fødselspermisjon
Det er ønsket at Landbrukskontoret stiller med
en representant i gruppen pga behov for
landbrukskompetanse (ref. SG- og PG-vedtak
hhv. 30.03. og 02.04.2009)

Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og
spredt bebyggelse:
- Gunnar Larsen slutter i Ås kommune,
Lillan Skuterud Hansen representerer
Ås kommune.
- Andrea Zuur går ut av gruppen. Pernille
Sandemose fortsetter som Frogn
kommunes representant
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Økonomi
Mulighetsstudie
Overvåking av vannkvalitet
Økonomistyring
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Årsrapportering
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UMB-prosjekter
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Nye vannområder

Se pkt. 9

AB, KB

Se pkt. 9

KB

OE tar over løpende budsjettansvar på kort sikt. OE
Når det gjelder fordeling av fakturaer
kommunene imellom må styringsgruppa
involveres. Det bør sees på en ny
fordelingsnøkkel for å få en ”riktig” fordeling
mellom VA og landbruket.
Det er ønskelig å omarbeide rapporten fra
KB
Limno-Consult til en mer lesevennlig variant.
Ikke første prioritet. Fornuftig å slå sammen
2008, 2009 og 2010. Viktig å få lagd mal samt
oppdatere faktaarkene. Dette arbeidet vil bli
sluttført når ny prosjektleder er på plass.
Mastergradsprosjektet oversendes i slutten av
KB
juni:
• Sedimentenes betydning som
fosforkilde – innvirkning av klima
• Akkumulering av miljøgifter i
innsjøsedimenter – betydning av
arealbruk og sedimentegenskaper for
miljøstatus i Årungen.
KB videresender til prosjektgruppa og
limnologigruppa. Det er viktig at PURA har en
strategi for hvordan rapporten kan brukes
videre.
Per Kierulf ønsker en uttalelse fra
Alle
prosjektgruppen i forhold til en eventuell
sammenslåing av vannområder (utvidelse av
PURA).
Prosjektgruppen stiller seg positiv til å ta inn
”Indre Oslofjord Vest” i PURA .
Kierulf må avklare i sin styringsgruppe og ta det
videre med vannregionmyndigheten.
Ås kommune uttrykte bekymring ved å tilhøre 2
vannområder (ressurskrevende for en liten
kommune)
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Forvaltningsplan 2010 –
2015 med tiltaksprogram

Kongelig resolusjon – Forvaltningsplan for
vannregion Glomma
SB opplevde den som lite bindende spesielt i
forhold til landbruket. TW mente det kunne
skyldes usikkerhet om hva som er de riktige
tiltakene. Det foregår forskning parallelt.
Rapportering
SB samler tall fra alle kommunene og
SB
landbrukskontoret, regner ut og sammenstiller.
Helge Klevengen fra Ski kommune gjør
tilsvarende for spredt bebyggelse. Det er laget
en felles mal for beregning basert på
snittverdier (Oddvar Lindholm). Dersom det er
gjennomført punktutbedringer med målt god
effekt, så kan dette benyttes. Det må da
dokumenteres og føres inn som fotnote.
GL: Når det gjelder spredt bebyggelse er det er
viktig at det benyttes samme tall som i WebGIS.
SB: Vi ligger langt etter skjema. Det trengs folk
og penger i kommunene. SB og AB sender over
til VRM i slutten av uka.
Møte i vannregionutvalget
Det arrangeres møte i Vannregionutvalget
24.08.2010. Det er naturlig at Per Kierulf
snakker for PURA, men at prosjektgruppen
v/KB bistår slik at han er godt forberedt.
Prosjektgruppen imøteser et bra samarbeid.
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Fellesmøte mellom
styringsgruppe og
prosjektgruppe i PURA
og
vannregionmyndigheten

Hensikten med møtet:
• Info om PURAs status, rolleavklaringer
• Forankring; felles forståelse for
prosjektets mandat og videre arbeid
• Hvordan jobber PURA i tiden frem til ny
prosjektleder er på plass?
Prosjektgruppen ber om at styringsgruppens
leder tar stilling til prosjektgruppens notat og gir
tilbakemelding til prosjektleder. Vi ber også om
å få være godt representert i
ansettelsesprosessen v/temagruppelederne og
fungerende prosjektleder.

KB

KB
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Status i Temagruppene

Landbruk (OE)
OE delte ut jordarbeidingsstatistikk
• Bør være mulig å klare 60% i stubb slik
man gjorde i Morsa.
• Ønsker at fylkesmannen er mer aktiv i
form av sanksjoner

OE

Rapporter (legges ut på internettsidene):
• NILF-rapport om fosfortap
• Utprøving av fosforindeks
Biologi/limnologi (KB)
Siste møte i gruppa var 12.02.2010
Mulighetsstudie:
PURA har fått kr. 80 000,- i økonomisk støtte
fra naturforvaltning (DN) til mulighetsstudie for
AB, KB
innsjørestaurerende tiltak i Østensjøvannet. I
tillegg kommer kr. 50 000,- fra
fylkeskommunen.
AB sender tilbudforespørsel til 4 tilbydere. OE,
Anne Marie Holtet i Ski kommune og KB mottar
tilbudene.
Limno-Soil
Søknad til fylkesmannen ble delt ut.
Prosjektgruppen ønsker å prioritere dette
pilotarbeidet arbeidet som vil supplere dagens
overvåkingsprogram med sedimentprøver i
bekkene i landbruksområdene. Prosjektet
gjennomføres derfor med en kostnad på kr.
205.000,- uansett støtte eller ikke fra
Fylkesmannen for å få en god dokumentasjon
på før tilstanden i tiltaksperioden for
landbruksområdene. (PURA har bla ekstra
midler pga at stillingen som prosjektleder vil bli
stående ledig noen mnd) Det tas særskilt
kontakt med Fylkesmannen for svar på
søknaden.
Overvåkning av vannkvalitet:
Det kom inn bare 1 tilbud på tjenester innen
overvåking av vannkvalitet i PURA. Tilbud lå
dessuten høyt i pris. Ski kommune skal se på
hvordan vi kan begrense omfanget av
anskaffelsen, bl.a. ved å benytte kommunens
laboratorium og at kommunene tar mer ansvar
selv.
Ski kommune sender en henvendelse i
begynnelsen av august til de andre
kommunene, med 2 varianter av tilbud.

KOS
Siste møte i gruppa var 02.06.2010

AB, KB

KB

KOS
Siste møte i gruppa var 02.06.2010
Intensiv jobbing med rapportering
• Viktig å være direkte når vi rapporter
videre til VRM
• Frist til 01.10.2010 på å utarbeide en
handlingsplan for 2011. Vi bør samtidig
like godt beskrive hva som er planlagt
fram til 2015.
29 sept: Kick-off felles forvaltningsregime via
Fagrådet, påslipp, fettproblematikk etc
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Sommerseth Design

Informasjons- og
forventningsnotat til
Kierulf
Neste møte
Runde rundt bordet
Eventuelt

KB, SB,
OE

Sommerseth Design har bistått PURA helt fra
starten. De presenterte den nye siden. Her var
det mye nytt, både mhp. funksjoner og design.
Vi gir tilbakemeldinger hvis vi finner feil i
systemet.
Veien videre:
• Mer profesjonelle faktaark
• Lage fast mal for årsrapportering
• Nyhetsbrev

Alle

OE og AB jobber sammen før AB slutter.
Notatet er sendt til gjennomsyn, og godkjennes
med enkelte mindre endringer.

AB

Fellesmøte så fort som mulig etter ferien
Alle
Konstruktivt møte
Alle
HST: når det gjelder Ljanselva, er det en
forventning i VAV om at det kommer et initiativ
fra prosjektet. KB bemerket at prosjektet og
VRM må komme tilbake med en konkretisering,
men karakteriseringen skal foreligge først.
Denne skal koordineres av fylkesmannen.
Anita fikk som fortjent mange gode ord for
sin innsats som prosjektleder, og vi ønsker
henne lykke til videre!

