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

Stig Bell, Oppegård kommune – SB
Ida Egge Johnsen, Oppegård kommune – IEJ
Endre Hoffeker, Oppegård kommune - EHO
Knut Bjørnskau, Ski kommune – KB
Ellen Hougsrud, Landbrukskontoret i Follo – EH
Stein Sæter, Landbrukskontoret i Follo – SS
Anita Borge, prosjektleder PURA - AB

Forfall:

Sigrid Bjørck, Ski kommune – SBJ

Møtegruppe:

TAR - TiltaksAnalyseRedaksjonen i PURA

Møtested:

Kommunalteknikk, driftssentralen på Drømtorp, Teglveien 18, Ski

Møtetid:

15.01.2013 kl. 12.00 -14.45

Referent:

Anita Borge

Neste møte:

Avtales senere

Pkt. Tema
1

Vedtak/oppfølging

Ansv
arlig

Innledning ved Anita innledet med å si litt om:
Anita
- bakgrunnen for etablering av TAR-gruppen – henvisning til
notat av 20.12.2012 sendt gruppen. Revidert notat ble delt ut.
- gruppens sammensetning og mandat
- utarbeidelsen av Tiltaksanalyse for PURA i 2008/2009
- evaluering og revidering av denne
- føringer fra Vannregionmyndighet (VRM) og Akershus
fylkeskommune (AFK). Utprint av web-sider på
www.vannportalen ble delt ut
- aktiviteter i regi av VRM/AFK som skal avhjelpe arbeidet i
vannområdene

AB

TAR-gruppens hovedfokus på møtet og i oppfølging av dette:
● Evaluering/revidering av Tiltaksanalyse for PURA 2009 –
nødvendige suppleringer, justeringer, korrigeringer. Oversikt.
Arbeidsfordeling/ansvar
● Vurdering av konsulentbehov

PURA
Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no

● Oversikt over tiltak som skal gjennomføres i alle
vannforekomster i risiko med en tilhørende oversikt over
ansvarlig sektor
● Fremdriftsplan for tiltaksanalysearbeidet
2

Synspunkter
fra gruppen
om det
kommende
arbeidet med
evaluering og
revidering av
Tiltaksanalyse
for PURA 2009

Knut Bjørnskau, Stig Bell og Landbrukskontoret kom med
synspunkter på det kommende arbeidet med evaluering og
revidering av Tiltaksanalyse for PURA fra 2009.
Følgende punkter ble tatt opp:
- en oppdatering av karakterisering av vannforekomstene blir
nødvendig
- kunnskapshull vedr. miljøgifter vil kunne tettes ved sluttrapport
fra prosjektet "Miljøgiftbudsjett for indre Oslofjord". Denne vil
være klar medio mars. Eventuelt vil nye vannforekomster i
fjorden bli etablert og kommunenes ansvar for reduksjon av
miljøgifter vil klargjøres. Overvåking av miljøgifter vil kunne bli
inkludert i noen av PURAs vannforekomster.
- målene for vannkvalitet må muligens korrigeres iht. nytt
klassifiseringssystem
- avvikssystemet, som for hvert år viser utviklingen i avviket
mellom beregnet og målt total fosfor (for både TP og TRP) bør
muligens justeres noe, bl.a. mht. data for nedbør. Det vil være
interessant og viktig å kunne føre forurensningsregnskapet for
PURA videre
- gunstig om AFK kan bidra med anskaffelse av tjenester som
tilfører vannområdene relevant kunnskap for å gjennomføre kostnytte-beregninger
- er effekten av nitrogen i vannforekomstene viktig i evaluering og
revidering av tiltaksanalysen?
- behov for rutiner for og ansvarliggjøring av kommunene ifm.
rapportering i PURA
- hvor mye av grunnlagsverdiene fra arbeidet i 2007/2008 må
oppdateres? (verdier for kommunalt avløp, avløp i spredt
bebyggelse, landbruket, tette flater)
- behov for konsulentbistand i det kommende arbeidet med
evaluering og revidering av tiltaksanalyse. Diskusjon om hva
slags konsulentbistand vi trenger. TAR-gruppens engasjement i
startfasen av arbeidet. Type anskaffelse.

På bakgrunn av diskusjonene under pkt. 2 ble følgende aksjonsliste satt opp:

2

alle

Oppgave:

Ansvarlig:

1 Fylkesmannen i Oslo og Akershus kontaktes vedr.:
- nitrogenets rolle i karakteriseringsarbeidet. Skal N inn i karakteriseringen og
overvåkingen?
- Vann-nett: Status for data for PURA. Bruk av Vann-nett.
Til møtet med VRM 25.01.2013: Hvordan skal vi vektlegge N i den reviderte
tiltaksanalysen?

Anita
Ida
Ellen
Anita

2 Oddvar Lindholm, UMB, kontaktes. Behov for oppdatering av hans arbeid fra
2007/2008?

Anita og
ev. Stig

3 Statens vegvesen kontaktes. Be om status på data for avrenning fra vei. Hva
er status for salt-problematikken i vårt vannområde?

Anita

4 Kommunene kontaktes vedr. oppdatering av arealdata.

Anita

5 TAR-gruppen går igjennom:
- Tiltaksanalyse for PURA 2009
- forslag til disposisjon for tiltaksanalyse i "Steg-for-steg" s 27-28:
http://www.vannportalen.no/hoved.aspx?m=70983&amid=3609037

alle

På bakgrunn av denne gjennomgangen gir gruppen tilbakemelding til Anita på
hva som kan benyttes fra Tiltaksanalyse for PURA 2009 inn i den reviderte
tiltaksanalysen og hva som er nytt arbeid. Frist for tilbakemelding:
28.01.2013 kl 08.00.
6 Det innhentes tilbud på sammenfatning av arbeidet med evaluering og
revidering av Tiltaksanalyse for PURA 2009.
6.1.:En foreløpig henvendelse til tre aktuelle konsulentfirma gjøres for å varsle
om den kommende anskaffelsen: Aquateam, COWI, Asplan Viak. Forslag til
tekst i henvendelse sendes TAR-gruppen snarest.
6.2.: Etter 28.01.2013: En kravspesifikasjon utarbeides på bakgrunn av TARgruppens innspill (ref. punkt 5 i denne tabellen). Forslag til tekst i
kravspesifikasjon sendes gruppen før utsendelse til konsulentfirmaene.
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Anita

