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

Knut Bjørnskau, leder av gruppen, Ski kommune - KB
Anna-Lena Beschorner, Oslo kommune - ALB
Nina Sømme, Oppegård kommune - NS
Gunnar Larsen, Ås kommune - GL
Anne-Marie Holtet, Ski kommune – AMH
Berit Haga Vikanes, Nesodden kommune - BHV
Anita Borge, prosjektleder PURA - AB

Forfall:

Eli Moe, Frogn kommune - EM
Terje Wivestad, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, miljøvernavd. – Twi
Fung. landbrukssjef, Landbrukskontoret i Follo

Møtegruppe:

Temagruppe Biologi/limnologi

Møtested:

Ski kommune, Drømtorp driftssentral

Møtetid:

12.02.2010 kl 12.00 -14.45 inkl. lunch

Referent:

Anita Borge

Neste møte:

24.03.2010 kl 12-14 på Drømtorp

Sak
nr
1

2

Tema

Vedtak/oppfølging

Referat fra møte
24.11.2010

AB
Referatet ble godkjent. Godkjente referater legges
ut på www.pura.no
Terje blir minnet på å sende over lysarkene til
innlegget han holdt.
Kommunene ble minnet om at tilførselsdata skal
KB, ALB,
sendes Limno-Consult med kopi til Anita innen
GL, BHV,
15.02.2010.
EM, NS
Vedr. tilleggsparametre: Disse ble finansiert av
AB,
PURA i 2009. For 2010 faktureres kostnadene
Limnohver enkelt kommune.
Consult

Årsrapport
vannovervåking/tiltak
for 2008/2009

Ansvarlig

PURA
Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no

3

Limno-Soil: Integrert,
langsiktig vann- og
jordovervåking –
bearbeidede tilbud fra
Tore Krogstad og
Øivind Løvstad

4

Anskaffelse av
tjenester innen
vannkvalitetsovervåking

5

Reorganisering av
prosjekt PURA:
Rådmennene som
styringsgruppe, ny
vertskommune, bruk
av ad-hoc-grupper

”Tiltaksrettet overvåking av ferskvann 2008” datert
29.06.2009 er supplert og inndelt i to delrapporter:
Delrapport 1 (vannkvalitetsdata) datert 29.06.2009
og delrapport 2 (tiltak og avvik mellom teoretisk og
målt fosforkons.), datert 15.01.2010.
Gruppen kom med innspill til forbedringer av
rapportene. Disse formidles til Øivind Løvstad.
Det tas sikte på èn felles rapport for 2008- og
2009-resultatene. Dette blir en mal for årlig
KB, AB
oppfølging.
Prosjektbeskrivelse for prosjekt ”Limno-Soil.
Integrert, langsiktig vann- og jordovervåking 19762015” av 13.01.2010 ble gjennomgått.
Siste setning s 1 endres til: ”Det kreves at data fra
AB
B/T1-stasjoner og UMB-prosjektet anvendes i
rapportering av Limno-Soil-prosjektet.”
For finansiering av prosjektet vil det bli rettet en
søknad til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
alle
Anita og Knut redegjorde for status i
AB
anskaffelsesprosessen. Konkurransen ble avlyst,
jf. Forskrift om offentlige anskaffelser § 22-1 (1).
Manglende konkurranse om oppdraget, samt for
høye anbudspriser var årsaken til avlysningen.
I møtereferat fra evalueringsmøte 19.01.2010
fremgår planene for videre prosess.
Vannkvalitetsovervåkingen i kommunene
fortsetter i 2010 basert på eksisterende opplegg.
En eventuell ny konkurranse vil baseres på en
TWi, KB,
oppdeling av oppdraget og ev. bruk av
ALB,
laboratorier i Ski og Oslo kommune. Ad hocgruppe ”Anskaffelser” jobber videre med saken.
AMH, AB
Anita, Knut og Gunnar redegjorde for status i
AB
prosessen. En ad hoc-gruppe bestående av Knut,
Gunnar, Stig Bell og Anita har overfor
eksisterende styringsgruppe kommet med forslag
til ny prosjektorganisering og ny vertskommune. I
tillegg har Anita på bestilling utarbeidet et separat
notat vedr. ønske om ny vertskommune til
rådmannen i Ås kommune. Saken er spilt over til
rådmannskollegiet, som har behandlet saken i
møte 22.01.2010. Prosjektleder for PURA har i
brev av 11.02.2010 til rådmann i Ås etterlyst
informasjon om rådmennenes behandling
22.01.2010.
Vedr. ad-hoc-grupper: Temagruppe
Biologi/limnologi ønsker å bestå, men en del av
arbeidet vil foregå i ad hoc-grupper, som man til
nå har hatt god erfaring med.
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6

Videreføring av
prosjekt
”Innsjørestaurerende
tiltak”

7

Eventuelt

Knut redegjorde for status for ad hoc-gruppe
”Innsjørestaurerende tiltak”, der møte ble avholdt
01.02.2010. Et forslag til tilbudsforespørsel på
oppdrag ”Mulighetsstudie for innsjørestaurerende
tiltak i Østensjøvann” er utarbeidet. Det er tatt
mail-kontakt med Direktoratet for naturforvaltning
vedr. finansiell støtte for mulighetsstudien. En
søknad vil bli utformet.
Ingen saker.
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KB, GL,
AMH,
Stein
Sæter,
AB

