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 til 11.15
Arnt Øybekk, Ås kommune – AØ til 11.15
Wenche Dørum, Nesodden kommune - WD
Lars Martin Julseth, Follo landbrukskontor – LMJ
Ola Rosing Eide, Statens vegvesen – ORE
Kari Engmark, Fylkesm. i Oslo og Akershus, landbr.avd. – KE til 10.45

Forfall:

Bjørn Edholm, Frogn kommune – BE
Runar Ovesen, Oslo kommune – RO (for Kjetil Jensen)
Anja Winger, Akershus fylkeskommune – AW
Tom Wetlesen, Akershus bondelag – TW

Møteleder:
Møtested:
Møtetid:
Referent:
Neste møte:

Anita Borge
Tangenten, Nesodden kommune
12.06.2014 kl. 09.00– 12.00 (inkl. lunch)
Stig Bell
18.09.2014 kl. 09.00 – 12.30 på Moer sykehjem, Tunveien 2, Ås

Sak Tema
nr.

Vedtak / oppfølging

Ansv.

1

Godkjenning av
referat fra møte
06.03.2014

Vedtak: Referatet ble godkjent.

2

Prosjektorganisasjon • Styringsgruppen:
Oppegård kommune: Ny rådmann Anne Skau går inn i
styringsgruppen etter Harald Toft.

AB

AB

• Prosjektgruppen:
Ås kommune: Arnt Øybekk går av som pensjonist og vil
bli erstattet av ny teknisk sjef så snart denne er på plass.

PURA
Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no

•Temagruppene:
Biologi/limnologi:
Frogn kommune: Linda Malm Schmidt erstatter Eli Moe.
Ås kommune: Arnt Øybekk erstattes av en annen
medarbeider fra kommunen – dette er under vurdering.
Landbruk:
Fylkesmannen: Kari Engmark sitter til Heidi EngelhardtBergsjø er tilbake.
Kommunalteknikk, overvann og spredt bebyggelse:
Ski kommune: Bjørn Sederholm erstatter Sigrid Bjørck.
Frogn kommune: Henrik Huse Linnerud erstatter Kaja
Standahl Moen.
3

Økonomi

Søknad til Fylkesmannen om økonomisk bistand for
registreringer i Vann-nett og justering av vannforekomster
Søknad på kr. 75.000 sendt 23.05.2014.
Leif Simonsens utfører arbeidet. Finansieringsmulighet:
Splitting av finansieringen: Akershus Fylkeskommune
aktuell bidragsyter til det som går på tiltaksmodulen. Det
resterende: FMOA aktuell bidragsyter.
KOS+Landbruk kvalitetssikrer deler av arbeidet i to
særmøter.

AB

Økt kontorleie for prosjektleder
8 kontorer på Landbrukskontoret, PURA betaler 1/8 av
totalkostnader knyttet mot husleie, kopimaskin, renhold
etc. = 35.000 kr/år (økning fra 25.000 kr/år).
Parkeringsutgifter i tillegg kan dreie seg om 12.000 kr/år.
Sparer inn 6.-7.000 kr/år ved å ha en PC mindre i drift.
4

Synspunkter/
medvirkning/bidrag
fra PURA

Massedeponi Nøstvedt gård: Saken har vært oppe i
hovedutvalg for teknikk og miljø (Ås kommune) 5. juni,
PURA utarbeidet et notat sendt 15. mai til Ås kommune i
forkant av saksfremlegget. Grunneier hadde synspunkter
på notatet som var et vedlegg til saken, og ringte AB om
dette 6. juni. Notatet var viktig for utvalgets avgjørelse;
planprogram for reguleringsplan ble avvist. Tilførselsvei til
deponiet ville uansett blitt avvist av Statens vegvesen.

AB,
AØ

5

Årsmelding for PURA Anita har hatt møte med Trine Christensen og fått innspill
2013
til hvordan årsmeldingen skal utformes – tas i møte med
ad hoc-gruppen (Arnt, Stig, Anita) 19. juni. Bl.a. må det
gis kommentarer knyttet mot resultater fra
vannkvalitetsovervåkingen samt tiltak som er
gjennomført/ikke gjennomført.

AB

6

Årsrapport for
vannkvalitetsovervåkingen 2013

AB,
KB

Nytt rapporteringssystem for KOS-gruppa ferdig våren
2014. Utfordringer knyttet mot avvik i forhold til den
tidligere måten å rapportere på, slik at data til NIVA er blitt
noe forsinket – leveres før sommerferien. Deretter jobber
NIVA raskt med ferdigstillelse av rapporten.
Kommentarrunde på rapportutkast i august i temagruppe
Biologi/limnologi.

2

7

Forvaltningsplan
med tiltaksprogram

Uklart om innspillene fra PURA tas inn, ikke gitt
tilbakemelding fra Anja Winger på dette enda. Flere
vannområder har meldt inn til vannregionmyndigheten at
prosessen rundt forvaltningsplanen og tiltaksprogrammet
ikke har vært tilfredsstillende. PURA tar eventuelle viktige
tilbakemeldinger inn i samlet saksfremstilling i
kommunestyrene til høsten.

AB,
AW

8

Nytt fra vannregionmyndigheten

Anita orienterte i fravær av Anja. Tyra Risnes er ny
koordinator i Østfold Fylkeskommune og vil ta tak i
samarbeidsutfordringene nevnt i punkt 7.

AW

9

Temagruppene

Landbruk:
• Siste møte 26. februar. Neste møte 13. juni.

LMJ

• Brukt mer penger på miljøtiltak totalt RMP/SMIL, mest
på hydrotekniske tiltak, i 2013 enn i 2012. SMIL-midler
2014 = 2,1 mill. 70 % av dette går til hydrotekniske tiltak,
mest i PURA.
• Miljøplanrådgivningen vil sluttføres i løpet av 2014.
• Det jobbes med web-basert løsning for Agricat-modellen
hos Bioforsk. PURA vil ta initiativ til et møte med Bioforsk
der deler av temagruppe Landbruk deltar. Hensikt:
Diskutere mulighetene for at Agricat benyttes videre i
PURA som modell for landbruksavrenning. Finansiering
må avklares, bl.a. er det rettet en henvendelse til
Akershus fylkeskommune om felles kjøring for
vannområder i vannregion 1 med finansiering fra
fylkeskommunen.
• Det er utarbeidet et utkast til prosjektbeskrivelse for
"Case Østensjøvann", en videreføring av fagseminaret
om utfiske. Ref. sak 10. Behandles i møte i temagruppe
Landbruk 13.06.2014.
• Nye kart for erosjonsrisiko bør på plass, helst basert på
laserfotografering. Gamle kart kan medføre at man med
hjemmel i forskriften i PURA gir pålegg på feil grunnlag.
Kommunalteknikk, overvann og spredt bebyggelse:
• Nytt web-basert rapporteringssystem (Sky-modell) som
bl.a. gjør at flere kan jobbe samtidig med rapportering.
Mer brukervennlig, sørger for at kunnskap om
rapportering ivaretas selv om folk slutter. Wenche viste
deler av systemet.
Biologi/limnologi:
• Siste møte var 24. april (fellesmøte
prosjektgruppa+temagruppa), oppfølging av fagseminar
om utfiske 12.03.2014. Referat sendt begge gruppene.
Prosjektet "Case Østensjøvann" setter utfiske inn i en
bredere sammenheng. Følges nå opp i temagruppe
Landbruk (ref. Lars Martins redegjørelse over og sak 10).
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WD

AB for
Ellen
Hougs
-rud

• Fugleåsen næringsområde: Møte hos FM 25. mars.
PURA deltok sammen med Ski kommune, Oppegård
kommune, COWI, Limno-Consult og Bulk eiendom.
Bulk eiendom har nå kommet med forslag til
overvåkingsprogram. PURA har kommentert på dette.
Det ble stilt spørsmål ved Fylkesmannens oppfølging i
denne saken. Skyldes dette manglende
saksbehandlingskapasitet?
• Follobanen: I regulering av bekk i forbindelse med
anleggsfasen er det enda ikke gitt utslippstillatelse fra
Fylkesmannen, som har en viktig rolle som
forurensningsmyndighet i anleggsfasen.
• Tiltaksområde er det nye begrepet for det PURA
tidligere kalte vannforekomst. "Vannforekomster" i PURA
er nå harmonisert opp mot Vann-netts begrep
"vannforekomster". Nå gjøres det et arbeid for å justere
grensene mellom tiltaksområdene og slå sammen evt.
splitte tiltaksområder (ref. sak 3).
• Fylkesmannen har sendt et brev til Miljødirektoratet
angående leirdekningsgrad – problemer med å
karakterisere vann og sette mål for vannkvalitet.
Miljøgifter: Fagrådet sender ut forespørsel til 3
konsulenter på et litteraturstudie.
• Utvidelse av E18: Planarbeidet går sin gang, vann er et
viktig tema. Asplan Viak er konsulent for Statens
vegvesen. PURA må involveres i orienteringsmøter
knyttet mot ”Ny jord”-prosjektet.
• I temagruppens møte 24.04.2014 ble det bestemt at det
skulle tas initiativ til en workshop knyttet mot
vannforvaltning i kommunenes planarbeid. En ad hocgruppe bestående av Knut, Anita og en representant fra
KOS-gruppen vil jobbe med opplegg og gjennomføring.
På grunn av en arbeidsintensiv høst vil workshopen bli
gjennomført trolig først i 2015.
10

Oppfølging av
fagseminar om
utfiske i
Østensjøvann

Vedtak fra fellesmøte mellom temagruppe
Biologi/limnologi og prosjektgruppen 24.04.2014:
 Fosfor må reduseres før utfiske skal gjennomføres
(helst ned til 50µg/l)
 Ski kommune skriver et notat ang. utbedring av
avløpsledningsnettet (hva skal gjennomføres, frist,
kostnader, forventet P-reduksjon)
 Temagruppe Landbruk oppfordres til å se
nærmere på muligheten for ytterligere tiltak i
landbrukssektoren rundt Østensjøvann.
 Fylkesmannen kontaktes for å høre hvordan
søknadsprosessen skal være. Her må også
Fylkeskommunen involveres.
 Det må avklares hvordan vi kan få midler til å
gjennomføre tiltaket.

4

LMJ,
KB,
AB



Vi må holde kontakt til NMBU og Per Arne HoltSeeland. Holt-Seeland bes om å komme med et
notat om hvordan utfiske skal gjennomføres i
praksis: Tidspunkt, mengde, hvilke arter/størrelser,
m.m.

Aksjonspunktene tas inn i temagruppene Landbruk og
Biologi/limnologi. Anita koordinerer aktiviteten.
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Kommunikasjon/
seminarer/
workshops

• PURA-seminar for hele prosjektorganisasjonen
25.09.2014

AB

Vedtak: En ad-hoc-gruppe bestående av
temagruppelederne og Anita kommer med et forslag til
opplegg og gjennomføring. Møte i ad-hoc-gruppen i
august.
• Orientering om PURA i Lions Club Ås 07.05.2014
Presentasjonen ligger på PURAs hjemmeside.
• Orientering om PURA i Follorådets bransjetreff om vann
16.06.2014
Presentasjonen ligger på PURAs hjemmeside.
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Runde rundt bordet – Effektivt møte, viser at vi er "på nett". Nyttig. Mange saker
evaluering av møtet
på hvert møte men det er nødvendig med den hyppighet
man har valgt å ha.
Statens vegvesen ønsker om mulig å bli varslet tidlig om
saker til møtene, slik at de kan vurdere deltakelse, ev.
stedfortreder mm.
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alle

