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

Trine Christensen, leder av styringsgruppen – TC
Harald Toft, Oppegård kommune - HT
Anja Winger, Akershus fylkeskommune – AW
Anita Borge, prosjektleder PURA - AB

Forfall:

Geir Grimstad, Nesodden kommune – GG
Harald K. Hermansen, Frogn kommune – HKH
Audun Fiskvik, Ski kommune - AF
Trond Løfsgaard, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, miljøvernavd. – TL

Møtegruppe:

Styringsgruppen i PURA

Møtested:

Kommunehuset i Enebakk, Prestegårdsveien 4

Møtetid:

14.12.2012 kl. 12.15 -13.45

Referent:

Anita Borge

Neste møte:

28.02.2013

Sak Tema
nr.
1

Godkjenning av
møtereferat fra møte
21.09.2012

Vedtak/oppfølging

Ansvarlig

Anja Winger er nå Akershus fylkeskommunes
representant i styringsgruppen for PURA, og
skal erstatte Stig Hvoslef i liste over deltakere.

Anita B.

Vedtak: Møtereferatet godkjennes.
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Prosjektorganisering

● Leder av temagruppe Biologi/limnologi:
Knut Bjørskau varslet på møte i temagruppen
15.10.2012 at han ønsker å trekke seg som
leder. PURA sendte 26.10.2012 en henvendelse
til Ski kommune vedr. dette. Henvendelsen er
ikke besvart.
Vedtak:
Ski kommune gir et svar på PURAs henvendelse
av 26.10.2012.

Audun
Fiskvik

PURA
Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no

● Leder av temagruppe Landbruk:
Ole Eide slutter i sin stilling 18.02.2013 og det
blir behov for ny leder av temagruppe Landbruk.
Vedtak:
Ny landbrukssjef i Follo blir ny leder av
temagruppe Landbruk

Trine Chr.

● Frogn kommunes deltakelse i temagruppene
Biologi/limnologi og Landbruk:
Eli Moe har varslet at hun trekker seg fra
temagruppe Biologi/limnologi. Det er i tillegg
uklarhet vedr. Frogn kommunes deltakelse i
temagruppe Landbruk. Frogn kommune ved
rådmann er purret flere ganger vedr. dette.
Vedtak:
Frogn kommune gir et svar på PURAs
henvendelser vedr.deltakelse i temagruppene
Biologi/limnologi og Landbruk.
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Økonomi

Forslag til budsjett 2013
Det ble redegjort for PURAs budsjett 2013. Fra
2013 ønsker Ås kommune som vertskommune
for PURA å fakturere prosjektet for IT-tjenester.
Dette vil bety en økning av IT-utgifter fra ca.
2.000 til ca. 20.000 kr årlig. Prosjektgruppen har
stilt spørsmål ved størrelsen av dette beløpet.
Vedtak:
Forslag til budsjett 2013 godkjennes.
Styringsgruppen tar en diskusjon på hvordan
Follo-kommunene bør samkjøre reglementet for
fakturering av tjenester fra vertskommune til
interkommunale selskap.
Søknad fra PURA om økonomisk bistand til
Akershus fylkeskommune
Anita redegjorde for søknad sendt 17.09.2012
og resultatet av denne: Kr 100.000 til PURA.
Prosjektet har behov for ytterligere midler for å
kunne beholde sitt høye aktivitetsnivå med
kostnadskrevende oppgaver. Søknad om
biomanipulering av Østensjøvann er sendt
Akershus fylkeskommune 14.12.2012.
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Årsrapport for
Det ble redegjort for status. På grunn av
vannkvalitetsovervåking forsinkelser i leveranse fra konsulentfirma og
i PURA 2011 og 2012
korrigering av data for landbrukstilførsler er
årsrapport 2011 sterkt forsinket. De nødvendige
data er nå innhentet, og årsrapport 2011
ferdigstilles før jul.
Årsrapport for vannkvalitetsovervåking 2012
utarbeides av NIVA. Arbeidet er i rute.
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Harald
Hermansen
Anita B.

Trine Chr.

Anita B.
Anita B.
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Handlingsplan 2013 og
Rapportering av handlingsplan for 2013 og
årsrapport 2012 til
årsrapport for 2012 vil fra og med neste år bli et
vannregionmyndigheten felles dokument. Frist for oversendelse til
vannregionmyndigheten: 15.02.2013.

Anita B.

Vedtak:
Prosjektgruppen får mandat til å utarbeide
handlingsplan for 2013 og årsrapport for 2012.
Denne sendes leder av styringsgruppen til
orientering før oversendelse til
vannregionmyndigheten innen 15.02.2013.
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Vesentlige
vannforvaltningsspørsmål: Forslag til
samlet saksfremstilling i
PURAs eierkommuner –
behandling i
kommunestyrer

Follobanen – plassering
av masser fra
tunnelboringen

PURA har utarbeidet forslag til samlet
saksfremstilling som kommunene kan benytte i
sin høringsuttalelse til vesentlige
vannforvaltningsspørsmål.
Det blir viktig å sikre den politiske forankringen
av PURAs aktiviteter i det politiske miljø.
Vedtak:
Når årsmelding for PURA 2011-2012 er klar
informeres politikere om status og kommende
aktiviteter. Blant annet er Follorådet en viktig
arena for politisk forankring av PURAs
aktiviteter.
Det ble redegjort for forslag som har kommet
vedr. plassering av masser fra Follobanen som
vil påvirke PURAs vannområde:
● plassering av masser over bunnsedimentene i
Årungen
● deponering av masser i Bunnefjorden –
opparbeidelse av øy.
PURA skal gi en snarlig tilbakemelding til
Jernbaneverket via Ås kommune vedr. sitt syn
på den videre prosess med plassering av
masser fra Follobanen.

Anita B.

alle

Anita B.

Vedtak:
PURA skal medvirke til at det utredes gode
løsninger for håndtering av masser fra
Follobanen. Det bør arrangeres en workshop
med relevante fagmiljøer, både nasjonale og
internasjonale. PURA skal ikke lede arbeidet
med å arrangere workshop`en, men bidrar
gjerne med erfaringer fra vannområdets arbeid
med innsjørestaurerende tiltak.
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Kommunikasjon/
seminarer/bidrag fra
PURA

● Prøvefiske i Østensjøvann:
Prosjektet medførte media-innslag, blant annet
reportasje på Østlandssendingen:
http://www.pura.no/artikkel/175/nyheter/
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Anita B.

● Åpent møte med landbruksnæringen
20.11.2012:
Det ble redegjort for erfaringene fra møtet.
Meget gode tilbakemeldinger og et godt
samarbeid mellom Landbrukskontoret, PURA,
faglagene av Akershus Bondelag og
Landbruksrådgivningen SørØst.
Informasjon om møtet er lagt ut på PURAs
hjemmeside:
http://www.pura.no/artikkel/179/seminarerpresentasjoner/
Media-dekning fra møtet samt forhåndsomtale
av møtet:
http://www.pura.no/artikkel/182/nyheter/
● Redesign og ny publiseringsplattform for websiden www.pura.no:
Hensikt: Enklere drift/vedlikehold og økt
brukervennlighet. Arbeidet igangsettes i slutten
av desember 2012 og ferdigstilles i løpet av
første kvartal 2013.
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Neste møte

Neste møte avholdes 28.02.2013 i Enebakk som
en forlengelse av møte i rådmannskollegiet.
Dette blir et fellesmøte med prosjektgruppen,
siden dagens fellesmøte måtte avlyses på grunn
av stort frafall i styringsgruppen.
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Eventuelt

Ingen saker.
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Evaluering av møtet

Det er en utfordring å samle styringsgruppens
medlemmer til styringsgruppemøter i PURA.
Hensiktsmessig tidspunkt blir vesentlig for
fremtidige møter.
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alle

alle

