PROSJEKT PURA: “VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED
ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET”
Møtegruppe:

Prosjektgruppe PURA

Til stede:

Anita Borge, prosjektleder PURA - AB
Knut Bjørnskau, Ski kommune - KB
Stig Bell, Oppegård kommune – SB
Arnt Øybekk, Ås kommune - AØ
Trine Skjæveland, Nesodden kommune - TS
Lars Martin Julseth, Follo landbrukskontor – LMJ
Tom Wetlesen, Akershus bondelag – TW

Forfall:

Bjørn Edholm, Frogn kommune – BE
Kjetil L. Jensen, Oslo kommune - KLJ
Anja Winger, Akershus fylkeskommune – AW
Kari Engmark, Fylkesm. i Oslo og Akershus, landbr.avd. - KE
Ola Rosing Eide, Statens vegvesen – ORE

Møteleder:
Møtested:
Møtetid:
Referent:
Neste møte:

Anita Borge
Moer Sykehjem, Ås
06.03.2014 kl. 09.00– 12.30 (inkl. lunch)
Arnt Øybekk
12.06.2014, Tangenten, Nesodden kommune

Sak Tema
nr.

Vedtak / oppfølging

Ansv.

1

Godkjenning av referat
fra møte 16.12.2013

Det ble orientert om Fugleåsen i møtet. Tas inn i
referatet under sak 3, temagruppe Biologi/limnologi.
Vedtak: Referatet ble godkjent.

AB

2

Prosjektorganisasjon

• Prosjektgruppen:
Fylkesmannen: Kari Engmark sitter til Heidi
Engelhardt-Bergsjø er tilbake.
Oslo kommune: Kontaktperson er Runar Ovesen til
Kjetil L. Jensen er tilbake.
• Temagruppe Biologi/limnologi:
Frogn kommune: En nyansatt i kommunen vil gå inn i
gruppen snarlig.
Oslo kommune: Anna-Lena Beschorner er tilbake og
deltar i gruppen sammen med Toril Giske.

AB

PURA
Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no

3

Økonomi

PURAs inntekter i 2013 i tillegg til spleiselaget fra
kommunene var på totalt kr. 577.143: Kr. 230.000 fra
Akershus fylkeskommune, kr. 200.000 fra
Fylkesmannen i Oslo og Akershus og kr. 147.143 fra
Østfold fylkeskommune.

AB

4

Årsmelding fra PURA
2013

Årsmeldingen er godkjent av styringsgruppen med
følgende kommentarer:
"Styringsgruppen er imponert over aktivitetsnivået i
PURA. Følgende er ønsket inn i årsmeldingen fra og
med 2014:
• en oversikt over resultat av aktiviteten mht. utvikling i
vannkvalitet (supplering av kap. 9 i årsmeldingen)
• en konkretisering av hva kommunene får igjen for å
delta/bidra i PURA
• en oversikt over hovedmål for inneværende år og
status for måloppnåelse ift. disse
Prosjektgruppen involveres for en diskusjon om
hvordan årsmeldingen på en god måte suppleres med
disse punktene".

AB

Vedtak: En ad-hoc-gruppe bestående av Arnt, Stig og
Anita oppnevnes for å svare på bestillingen fra
styringsgruppen. Anita innkaller til møte etter påske.

AØ,
SB

5

Årsrapport for
vannkvalitetsovervåkningen 2013

Statusmøte med NIVA 18.02.2013. Fra PURA deltok
Knut, Anne-Marie Holtet og Anita. Analysedataene for
2013 er klare. PURA tok på møtet opp en del sentrale
problemstillinger, blant annet:
- leirdekningsgrad
- tilførselsdata fra kommunene
NIVA har et utkast til årsrapport 2013 klar ultimo mars.

AB,
KB

6

Tiltaksanalyse 20162021

Bakgrunnsavrenningen i PURA-området er større enn
antatt pga. høy leirdekningsgrad. Nye beregninger
foretas v/ Leif Simonsen, Norconsult. Tiltaksanalysen
justeres med nye verdier for bakgrunnsavrenning.

AB

Forståelse av vannforekomster skal tas opp i møte
med fylkesmannen 18.03.2014. PURA ønsker å
innføre begrepet "tiltaksområde".
Dialog med Jernbaneverket: PURA deltok på møte hos
FMOA vedr. anleggskonsesjon for bygging av
Follobanen. PURA har sendt høringsuttalelse vedr.
utslippstillatelse for anleggsdriften.
Knut orienterte om tiltak som gjøres i Ski (Dalsbekken
og Skibekken) som en konsekvens av bygging av
Follobanen.
Faktaarkene oppdateres og blir web-baserte. Linkes
mot Follo-kart. Anita kontakter virksomhetsleder Hans
Vestre i Ski kommune vedr. link mot Follo-kart.

2

7

Temagruppene

Temagruppe landbruk har hatt to møter høsten 2013.
Tiltaksanalysen har vært hovedtema.
• Limno-Soil har vært brukt i mange år og har historiske
statistikkdata. Ved bruk av Agricat øker avrenningen
og dermed tilførslene fra landbruket. Viktig å huske på
at dette er modellberegninger og ikke målinger.
Vedtak: Anita sjekker ut kostnader for årlig Agricatkjøring med Bioforsk.
• Areal i stubb har gått ned de siste årene.
Lars Martin redegjorde for føringene gitt i forskrift om
miljøkrav i PURA. Dråg må i sterkere grad bli en del av
miljøplanregistreringen på brukene.
• e-Stil. Orientering om systemet. Vedtak:
Landbrukskontoret etterspør muligheten til å ta ut
rapporter med data på vannforekomstnivå.
• Status for miljøplanrådgivningen: 129 eiendommer av
totalt 210 er miljøplanregistrert. Sluttføres i 2014/15.
Temagruppe kommunalteknikk, overvann og
spredt bebyggelse (Anita redegjorde for Wenche
Dørum):
Gruppen har hatt to møter siden siste
prosjektgruppemøte. Det er stor aktivitet i alle
kommuner innen kommunalt avløp og spredt
bebyggelse.
• Et nytt rapporteringssystem for fremtidig rapportering
av fosfor og nitrogen er under utvikling.
• Frist rapportering til vannregionmyndigheten er
15.05.2014.
• Kommunene skal så snart som mulig rapportere
tilførselsdata som skal inngå i årsrapport 2013.

LMJ

W.
Dørum

E.
Temagruppe Biologi/limnologi (Anita redegjorde for
HougEllen Hougsrud):
srud
• Ad-hoc-gruppen for utarbeidelse av årsrapporter
består etter vedtak i temagruppen. Gruppen består av
Knut, Anne-Marie Holtet og Anita.
• Knut orienterte om Fugleåssaken. Politiet har henlagt
saken mot utbygger. På et oppfølgingsmøte hos
Fylkesmannen 25.03.2014 stiller Knut for PURA.
Behov for mer samhandling mellom plan, byggesak og
vannforvaltning i kommunene. Vedtak: Temagruppe
Biologi/limnologi får i oppgave å komme med forslag til
opplegg for et fagseminar i regi av PURA der temaet er
samhandling mellom plan, byggesak og
vannforvaltning.
• Begrepet vannforekomster i PURA: Ny betegnelse
"tiltaksområde". Dette vil muliggjøre videreføring av
inndeling i de 20 opprinnelige vannforekomstene uten
at det kommer i konflikt med inndelingen i Vann-nett.
Møte hos Fylkesmannen der dette er tema 18.03.2014.
Fra PURA deltar Knut og Anita. Anja stiller muligens.
• Basisovervåking i regi av Miljødirektoratet:
Temagruppen påpeker viktigheten av å få med
ferskvannsstasjoner i denne overvåkingen.

3

PURA tar opp med Fylkesmannen på møte 18.02.2014
hva status for basisovervåkingen er.
Vedtak: Etter møte 18.03.2014 tas det en vurdering på
om det skal rettes en formell henvendelse fra
prosjektlederne fra vannområdene i Akershus til
Fylkesmannen vedr. informasjon om bl.a.
basisovervåking og Vann-nett.

AB

8

Handlingsplan landbruk Landbrukskontoret har revidert handlingsplan for
2014-2016
landbruk. Den reviderte versjonen gjelder for årene
2014-2016. Planen ble behandlet på møte i
temagruppe Landbruk 26.02.2014. Lars Martin
orienterte om den reviderte versjonen og svarte på
spørsmål. Et klart mål er å gjøre planen mer konkret på
tiltak.
Planen legges også frem for koordinerende utvalg for
landbrukskontoret.

LMJ

9

Synspunkter/
medvirkning/bidrag fra
PURA

Utbygging av E18 fra Retvet til Vinterbro:
Planprogram for fire reguleringsplaner er ute på høring.
PURA utarbeider en høringsuttalelse. Forslag til
uttalelse er på kommentarrunde i prosjektgruppen og i
temagruppene Biologi/limnologi og Landbruk.

AB

10

Nytt fra vannregionmyndigheten

Anja var fraværende, men hadde sendt følgende
punkter til møtet:
• Forvaltningsplan og tiltaksprogram – informasjon om
frister. Høringsperioden starter 01.07.2014 og varer ut
året. I 2015 skal planen med høringsinnspill vedtas i
fylkestinget og sendes til Stortinget.

AW

• Handlingsprogram og årsrapport:
Frist for vannområdene i planfase 1 til å sende inn
handlingsplan for 2014 og årsrapport for 2013 til
fylkeskommunen: 15.05.2014.
• Annet: Etter vedtak i Akershus fylkeskommune
november 2013 er det bestemt at vannområder med
hovedsete i Østfold og areal i Akershus (Morsa og
Haldenvassdraget) får redusert sine årlige bidrag med
40%. Dette fordi disse vannområdene får støtte også
fra Østfold. En større del av tilskuddsmidlene kan
dermed benyttes på vannområdene med hovedareal i
Akershus.
11

Kommunikasjon/
seminarer/workshops

• Ny Web-side er lansert
• Anita orienterte om status for fagseminaret om utfiske
• Anita skal orientere om PURA i utvalg for miljø og
plan i Oppegård og hovedutvalg for teknikk og miljø i
Ås i løpet av mars/april.

AB

12

Møte i styringsgruppen
28.02.2014

Anita orienterte fra møtet, se referat. Dessverre liten
oppslutning på møtet.
Det sjekkes med Follo distriktsrevisjon hvordan PURA
bør sette opp sitt budsjett.

AB

4

13

Runde rundt bordet –
evaluering av møtet

Godt gjennomført møte. Mange viktige saker som ble
effektivt behandlet. Møtedeltakerne fikk mulighet til å
oppdatere hverandre på viktige saker.
Spesielt nyttig var gjennomgangen av revidert
handlingsplan for landbruket.
Frogn kommune og Fylkesmannen er savnet på
møtene.
Til slutt ble det stilt spørsmål om vi kunne sette opp
Vann-nett som tema på et senere møte. Hva kan vi
bruke det til og hvordan bruker vi det?

5

alle

AB

