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

Styringsgruppen i PURA

Til stede:

Trine Christensen, leder av styringsgruppen, møteleder
Anne Skau, Oppegård kommune
Audun Fiskvik, Ski kommune
Per Kierulf, Akershus fylkeskommune
Ellen Lien, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, miljøvernavd.
Anita Borge, prosjektleder PURA

Forfall:

Geir Grimstad, Nesodden kommune
Harald K. Hermansen, Frogn kommune

Møtested:

Rådmannens møterom, rådhuset, Ås kommune

Møtetid:

05.11.2015 kl. 09.00 - 10.35

Referent:

Anita Borge

Neste møte:

Tidspunkt avtales senere.

Sak Tema
nr.

Vedtak/oppfølging

Ansvarlig

1

Godkjenning av
møtereferat fra
møte 13.03.2015

Vedtak: Møtereferatet godkjennes.

2

Prosjektorganisering

Det er kun èn endring i prosjektorganisasjonen siden siste
møte i styringsgruppen: Oslo kommune har erstattet sin
representant i prosjektgruppen Kjetil Jensen med Terje
Laskemoen, Bymiljøetaten.

Anita B.

alle

Vedtak:
• Styringsgruppen bidrar med å fristille tid hos
prosjektdeltakere i PURA slik at de kan delta på sentrale
møter og aktiviteter og på den måten sørge for
engasjement inn i prosjektet. Anita gir umiddelbart
beskjed til rådmennene ved svikt i deltakelse fra noen av
eierkommunene.

PURA
Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no

3

Økonomi

• Videre finansieringsmodell for PURA 2015-2021. Samlet
saksfremstilling i eierkommunene. Status for politisk
behandling.

Anita B.

Anita redegjorde for status for den samlede
saksfremstillingen. Denne er enstemmig vedtatt i
kommunestyrene i Oppegård, Ski, Frogn og Nesodden
kommuner. I Ås kommune er saksfremstillingen
enstemmig vedtatt i formannskapet, endelig vedtak.
Vedtakene sikrer PURA en viktig grunnfinansiering frem til
2021.
Tas til orientering.
• Informasjon om økonomisk bistand til PURA – status pr.
november 2015
Anita redegjorde for økonomisk bistand til vannområdet i
2015:
Bidragsyter
Miljødirektoratet
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Vannregionmyndigheten Østfold
fylkeskommune
Vannregionmyndigheten Østfold
fylkeskommune
Akershus fylkeskommune
Totalt

sum, kr.
340.000
80.000
99.833
125.000
234.000
878.833

De tildelte midlene sikrer PURA en ekstra finansiering
frem til 2021, og er viktig for at vannområdet kan
gjennomføre viktige oppgaver og prosjekter som på sikt
vil ha positiv effekt på vannkvaliteten.
Tas til orientering.
4

Årsrapport for
vannkvalitetsovervåking i
PURA 2014

Kortversjonen ble publisert på www.pura.no 12. juni,
langversjonen ble publisert 20. august.
Web-ansvarlige i eierkommunene er bedt om å legge link
til rapporten fra et sentralt sted på kommunenes
hjemmesider, dette er nå utført.

Anita B.

Tas til orientering.
Hver enkelt kommune bør sørge for å markedsføre
rapportene i det politiske miljø.
Akershus fylkeskommune ønsker at PURA gir en
presentasjon for politikere i hovedutvalg for plan, næring
og miljø. Per inviterer Anita.
5

Anskaffelse av
tjenester innen
overvåking av
vannkvalitet fra
2016

Anita B. redegjorde om status for anskaffelsen. En ad
hoc-gruppe bestående av prosjektleder, Knut Bjørnskau
(Ski kommune), Anne-Marie Holtet (Ski kommune), AnnaLena Beschorner (Oslo kommune) og Terje Wivestad
(Fylkesmannen) har sammen med juridisk rådgiver i Oslo

2

alle

Per K.
Anita B.

VAV utarbeidet konkurransegrunnlagene.
Konkurransen ble kunngjort på Doffin 21.09.2015.
Det totale oppdraget er delt i tre anskaffelser:
1) Samordning og rapportering – åpen konkurranse med
forhandlinger
2) Bunndyr og fisk (prøvetaking og analyser) - åpen
anbudskonkurranse
3) Begroingsalger og planktonalger (prøvetaking og
analyser) og prøvetaking i innsjøer – åpen
anbudskonkurranse
Tilbudsfrist var 19.10.2015 for samtlige anskaffelser. I
anskaffelse 1) ble det holdt forhandlingsmøter i uke 44.
Tilbyderne (4 stk.) kan gi revidert tilbud med frist i uke 46.
For anskaffelse 2) og 3) (hhv. 4 og 3 tilbydere) ble det
holdt evalueringsmøte inneværende uke, og
oppdragstaker er valgt.
PURAs eierkommuner vil få informasjon om nye utførere
for den tiltaksrettede vannkvalitetsovervåkingen i
vannområdet og de økonomiske konsekvensene dette vil
medføre for hver enkelt kommune. Brev sendes
rådmennene på nyåret.
Tas til orientering.
6

Regional
forvaltningsplan
med
tiltaksprogram
2016-2021

Anita redegjorde for status for planene etter møte i
vannregionutvalget og referansegruppen 09.10.2015. Her
ble de regionale planene godkjent og sendes
fylkestingene for politisk behandling som skal skje innen
utgangen av 2015.
En delegering av myndighet for godkjenning av
vannforvaltningsplaner ble vedtatt i Statsråd 19.06.2015:
• For behandlingen av planene i departementene:
Myndighet overføres fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet til Klima- og
miljødepartementet, KMD.
• For endelig godkjenning: Fra kongen i Statsråd (kongelig
resolusjon) til Klima- og miljødepartementet, - ved en
departementsgodkjenning. Dette vil, i følge KMD, medføre
en like god prosess for å få til omforente planer som ved
kongelig resolusjon. Involvering av de øvrige
departementer ved bl.a. krav om kjøreplan for
gjennomføring av tiltak.
Frist for departementsgodkjenning: 22.03.2016.
Tas til orientering.
Det ble påpekt at statlige bidrag blir viktige og avgjørende
for tiltakgjennomføring i kommunene. PURAs
styringsgruppe ønsker å bidra til å synliggjøre dette. Anita
informerte om at i vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma
forfattet den politiske styringsgruppen i 2014 et felles brev
til finansminister og klima- og miljøminister vedr.

3

Anita B.

manglende statlig finansiering.
Trine og Anita diskuterer hvilke aksjonsformer som vil
kunne være aktuelle for PURAs styringsgruppe.
Det er viktig å dyrke frem et eierskap for arbeidet i
vannområdene inn i det politiske miljø og på den måten
skape interesse og engasjement. Per ønsker å være aktiv
i dette arbeidet i Akershus fylkeskommune.
7

Synspunkter/
• Forslag til ny jernbanetrase for Østre linje sør for Ski
medvirkning/
stasjon – eventuell påvirkning på tiltaksområde
bidrag fra PURA: Østensjøvann
Det er utarbeidet en KVU, konseptvalgutredning, for ny
påkobling av Østre linje mot Oslo. Denne er nå lagt ut på
høring med frist 15.12.2015. PURA er meldt inn på
høringslisten av Jernbaneverket.
PURA har hatt saken på agendaen i prosjektgruppen og
temagruppe Biologi/limnologi. Det vil bli utarbeidet en
høringsuttalelse i temagruppen som prosjektgruppen får
til gjennomsyn og kommentarer. Endelig høringsuttalelse
fra PURA sendes med kopi til Trine, som videresender til
resten av styringsgruppen. Postmottak i de berørte
eierkommunene får også kopi av uttalelsen.

Trine Chr.
Anita B

Per K.
Anita B.

Trine Chr.

Det ble påpekt viktigheten av at PURA fortsetter å
utarbeide høringsuttalelser fra et faglig fundert
vannkvalitetsperspektiv. Dette er viktig for
helhetsvurderingen ved f.eks. utbygging av næring,
industri og boliger, samt ved store samferdselsprosjekter i
vannområdet.
8

Kommunikasjon/ • Workshop 15.09.2015: "Vannkvalitetens plass i
seminarer/
forvaltningen". Erfaringer og læringspunkter å ta med
workshop
videre.
Trine, Per og Ellen var til stede på workshopen og
informerte om sine synspunkter til opplegg og
gjennomføring. Det ble gitt tilbakemelding om en meget
godt gjennomført samling med mye nyttig informasjon.
Overvann og linken mot vannkvalitet er et viktig tema som
også kan presenteres på et åpent møte med
allmennheten. Det er også viktig at politikere blir involvert
i disse problemstillingene.

Anita B.

9

Aktuelle
aktiviteter i
PURA pr.
november 2015

Anita B. redegjorde for de viktigste aktivitetene i
vannområdet akkurat nå.
Listen over aktiviteter legges ved referatet.

Anita B.

10

Eventuelt

Ingen saker.

-

11

Evaluering av
møtet – hva var
bra, hva gjør vi
bedre neste
gang?

Kommentarer: Et godt møte med mange nyttige og viktige
orienteringer. Mange tema med koblinger til andre
essensielle arbeidsoppgaver.

4

alle

