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Sak nr Beskrivelse
1.0
Anita Borge informerte om prosjektets nye logo og navn som er
pura, som er latinsk og betyr friskt/rent.
Det vil bli laget en offisiell åpning av prosjektet og navnet i juni. Se
pura.no
Stig Bell står ansvarlig for videreformidling til prosjektleder, dette
gjøres for å redusere antall meil til Anita Borge.
2.0

Dagsorden
1. Godkjenning av møtereferat av 7. mars 2008
2. Gjennomgang av innrapporterte data fra kommunene +
Statens Vegvesen
3. Gjennomgang av Oddvar Lindholm sine beregninger på
grunnlag av innrapporterte data.
4. Avklare behov for revidering av tabeller/data
5. Avtale neste møte
Stig Bell informerte om prosjektet og det ble foretatt en
gjennomgang av disposisjonen til tiltaksanalyse fra FM, tabeller og
nytt kart over nedbørsfelt.

2.1

Godkjenning av møtereferat
Forrige møtereferat ble godkjent uten anmerkninger.

Ansvar

Frist
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2.2

Gjennomgang av innrapporterte data fra kommunene + Statens
Vegvesen
Stig Bell etterspurte flere data på kontinuerlige utslipp/avrenning fra
spesielt forurensede områder som deponier, fyllinger,
rensedammer og lignende.
Simon Haraldsen forklarte at dette også gjaldt områder hvor det
foregår masseforflytninger som f. eks. sandtak, grustak osv. da
dette medfører partikulær avrenning som er viktig i forhold til
biologien.
Diffuse utslipp som f. eks. nedgravde oljetanker som i hovedsak er
forebyggende arbeid, vil inngå i fase 2.
Stig Bell vil sende ut reviderte tabeller og alle kommuner må
gjennomgå sine data og returnerer oppdatert og kvalitetssikret
excel-fil senest innen tirsdag 10. juni. Endelige tabeller blir
oversendt sammen med dette møtereferatet

ALLE

10.06

Det må utarbeides konklusjoner eller vurderinger som forteller noe ALLE
om presisjonen over tallmaterialet som legges inn i tabellene fra
kommunene
For avrenning fra vei vil det ikke bli regnet på fosfor. Dette er
begrunnet med at det er veldig lite og meget vanskelig å fastslå
hvor mye som kommer frem til resipienten, dette gjør det dermed
vanskelig å sette i gang reduserende tiltak. Det bør imidlertid
utarbeides en konklusjon på hvorfor man ikke velger å ta med
fosfor i utregningene.
2.3

OL

Gjennomgang av Oddvar Lindholm sine beregninger på grunnlag
av innrapporterte data.
Oddvar Lindholm har valgt følgende erfaringstall på utslipp fra
ledningsnett som er basert på leggeår og type anlegg.
Fellesanlegg – 2 %
Separate ledninger anlagt før 1970 – 6 %
Separate ledninger anlagt etter 1970 – 1,5 %
Det ble bestemt at man skulle bruke disse erfaringstallene, men
dersom noen kommuner mener at dem har gode grunner for å
benytte andre verdier, kan disse brukes.

ALLE

10.06

Alle kommunene må ta en grundig vurdering av utslipp via overløp.
Dersom noen registrerer overløpsdrift ved hjelp av timetellere etc. ALLE
er dette naturligvis å foretrekke.

10.06

Det ble diskutert viktigheten av å dokumentere usikkerheten til de
valgte verdiene, det bør derfor lages en redegjørelse som beskriver OL
hvilke vurderinger og føringer som er lagt til grunn for å bruke
erfaringstallene til Oddvar Lindholm.
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2.4

Div.

Avklare behov for revidering av tabeller/data
Stig Bell skal sende ut oppdaterte tabeller.
Alle kommunene skal gjennomgå sine registreringer og returnere
endelige data tilbake til Stig Bell innen tirsdag 10. juni.

SB
ALLE

Det skal sendes ut endelige tabeller sammen med dette
møtereferatet.

SB

Det ble tatt opp viktigheten med å utarbeide ett kost - nytte diagram
som viser rehabiliteringstiltak/fornyelsesgrad og gebyrgrunnlaget i
kommunene
Forhold som må vurderes ved økt fornyelsesgrad:
- hvilke mål skal settes
- hvor stor skal fornyelsesgraden være
- hvilke økonomiske konsekvenser dette får for kommunene.
Simon Haraldsen forklarte viktigheten med legge frem hvilke
oppgaver og konsekvenser dette får for kommunen, da dette kan
legges til grunn for søknad om tilskuddsmidler fra statlige
myndigheter.
Dette arbeidet ligger under tiltaksanalyser

2.5

Neste møte:
August/september (avtales senere), referent på neste møte vil
være Frogn.

SB

10.06

