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

Trine Christensen, leder av styringsgruppen - TC
Audun Fiskvik, Ski kommune - AF
Simon Haraldsen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, miljøvernavd. – SH –
for Trond Løfsgaard
Anita Borge, prosjektleder PURA - AB

Forfall:

Jan Olav Nybo, Byrådsavd. for miljø og samferdsel, Oslo kommune – JON
Harald Toft, Oppegård kommune - HT
Harald K. Hermansen, Frogn kommune – HKH
Geir Grimstad, Nesodden kommune – GG
Stig Hvoslef, Akershus fylkeskommune - SH
Trond Løfsgaard, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, landbruksavd. - TL

Møtegruppe:

Styringsgruppen i PURA

Møtested:

Moer sykehjem, Ås

Møtetid:

16.12.2011 kl 10.30 -12.00

Referent:

Anita Borge

Neste møte:

Avtales senere – ca august 2012

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

Sak Tema
nr
1 Godkjenning av
møtereferat fra møte
17.06.2011

Vedtak/oppfølging

Ansvarlig

Spørsmål fra Trine vedr. oppfølging av sak 8
Eventuelt: ”Utfordring i kommunene ved
gjennomføring av anskaffelser for tiltak innen
vann- og avløpssektoren”.
Problemstillingen er fremdeles høyst aktuell, og
en utfordring for gjennomføring av tiltak for
måloppnåelse i PURA.

AB

Vedtak: Møtereferatet godkjennes.

PURA
Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no

2

3

Prosjektorganisering

Økonomi

Status for prosjektorganiseringen
Oversikt over prosjektorganiseringen pr
16.12.2011 ble delt ut og gjennomgått.
Frogn kommune: Manglende deltakelse i
temagruppene Landbruk og Biologi/limnologi.
Akershus fylkeskommune: Manglende deltakelse i
prosjektgruppen.
Akershus fylkeskommune har nå satt inn en
person for deltakelse i prosjektgruppen. Frogn
kommune blir av styringsgruppen bedt om å sørge
for nødvendig deltakelse i PURA.
Anskaffelsesprosess for tjenester innen
vannkvalitetsovervåking i PURA - resultat
Anita redegjorde for anskaffelsen og resultatet av
denne. NIVA er tildelt oppdraget. Eventuelle
endringer i kostnader for vannkvalitetsovervåking i
PURAs eierkommuner vil nå beregnes, og
meddeles eierkommunene snarlig.
Økonomisk bistand til PURA – midler fra
Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Akershus
fylkeskommune
Anita redegjorde for tildeling av prosjektmidler på
kr 50.000 fra FMOA, øremerket prosjektet
”Faktorer som påvirker oppblomstring av
cyanobakterier i Årungen – en risikovurdering”.
UMB gjennomfører prosjektet, og total kostnad er
kr 125.000. PURA bidrar med de resterende kr
75.000.
Forslag til budsjett 2012
Anita gikk igjennom bakgrunnen for budsjettet for
2012. Budsjettet er basert på
- midler fra spleiselaget, ca kr 1,2 mill.
- midler som vil bli overført fra 2011 til 2012
ca kr 200.000
Statlige tilskudd og prosjektmidler som tildeles
etter søknader vil bidra til at aktiviteten i prosjektet
kan økes utover det forslag til budsjett tilsier.
Vedtak: Forslag til budsjett tas til etterretning.
Videre drift av PURA
Anita redegjorde. Etter samlet saksfremstilling i
PURAs eierkommuner 2007/2008, ”Organisering,
rammer og milepæler for vannområdet
Bunnefjorden med Årungen- og
Gjersjøvassdraget – EUs Vanndirektiv” ble det i
PURAs eierkommuner vedtatt drift av prosjektet til
og med 31.12.2012. For å sikre gjennomføringen
av og fremdriften i prosjektets mange
arbeidsoppgaver er det nødvendig med et nytt
politisk vedtak om prosjektets drift.
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Vedtak: 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
(presentasjonsrunde, sak 4).
Årsrapport for PURA
Årsrapport for PURA 2008-2010 ble delt ut. Anita
2008-2010
redegjorde.
For å sikre den politiske forankringen av
årsrapporten i PURAs eierkommuner må
innholdet kommuniseres til politikerne.
Vedtak: PURA gjennomfører en
presentasjonsrunde i utvalg og kommunestyrer i
vertskommunene i løpet av første kvartal 2012.
Tema: Status for PURA, årsrapport 2008-2010 og
videre arbeid.
Handlingsplan 2012 til
Anita redegjorde for status i utarbeidelse av
Vannregionmyndigheten handlingsplan 2012. Leveranser fra enkelte
kommuner har på grunn av mannskapsmangel
vært vanskelig å innhente. Handlingsplanen
oversendes Vannregionmyndigheten innen
22.12.2011 i hht tidsfristen.
Anita sender handlingsplanen til Trine for en kort
utsjekk før oversendelse til
Vannregionmyndigheten.
Kommunikasjon/
PURA-seminar 13.09.2011 – erfaringer
seminarer/bidrag fra
Anita redegjorde for erfaringene fra seminaret.
PURA
Tilbakemeldingene fra prosjekt- og temagruppene
har vært udelt positive. Denne type seminar er
viktig for samhandling, kompetanseoverføring og
gjensidig erfaringsutveksling i PURA.
Det tas sikte på å avholde et nytt seminar om ca
1 ½ år.
Seminar om vassdragsrestaurering hos
Direktoratet for naturforvaltning 15.11.2011
Presentasjon ved PURA og COWI vedr. rapporten
”Innsjørestaurering i Østensjøvann”. Erfaringer.
Link til presentasjonene:
http://www.pura.no/artikkel/149/seminarerpresentasjoner/
Norsk Vann-rapport ”Vannforskriftens økonomiske
konsekvenser for kommunesektoren og
avløpsanleggene”
PURA ved prosjektleder har sittet i
styringsgruppen for rapporten.
Link til rapporten:
http://www.pura.no/images/content/files/85152152
3017.pdf
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Neste møte
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Eventuelt

Invitasjon fra Norsk Vann om å lede
”Arbeidsgruppen for gjennomføring av
vannforvaltningsforskriften”
Anita redegjorde for arbeidsgruppens mandat.
PURA ved prosjektleder skal lede gruppen.
Oppstartsmøte: 17.01.2012.
Neste møte avholdes medio 2012, fortrinnsvis
august. Agenda sendes ut før sommerferien.
Forbud mot veisalting i Ski kommune
Audun redegjorde for vedtak i kommunestyret i
Ski.
Glyfosat-sprøyting av skog i Ski
Audun redegjorde for melding fra
Landbrukskontoret i Follo om sprøyting av skog i
Ski med glyfosat. Ski kommune ønsker ikke
sprøyting. Anita opplyste om at PURA har hatt
saken oppe til drøfting i temagruppene Landbruk
og Biologi/limnologi.
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