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

Prosjektgruppe PURA

Til stede:

Knut Bjørnskau, Ski kommune - KB
Stig Bell, Oppegård kommune – SB
Nils Erik Pedersen, Ås kommune - NEP
Pernille Sandemose for Otto Schacht, Frogn kommune - PS
Wenche Dørum for Justyna Krajczyk, Nesodden kommune - WD
Terje Laskemoen, Oslo kommune - TL
Lars Martin Julseth, Follo landbrukskontor – LMJ
Tom Wetlesen, Akershus bondelag – TW
Terje Wivestad, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, miljøvernavd. – TMW

Forfall:

Justyna Krajczyk, Nesodden kommune - JK
Otto Schacht, Frogn kommune - OS
Anja Winger, Akershus fylkeskommune - AW
Ola Rosing Eide, Statens vegvesen - ORE

Møteleder:
Møtested:

Anita Borge
Ås: Kulturhuset, møterom Store salong 2. etg.

Møtetid:

03.03.2016 kl. 09.00 – 11.45

Neste møte:
Referent:

Tirsdag 31.05.2016, kl 09.00 -12.30, Ås kulturhus.
Lars Martin Julseth

Forkortelser i kolonne for "Ansvarlig": Se liste over "Til stede" og "Forfall"

Sak Tema
nr.

Vedtak / oppfølging

Ansv.

1

Godkjenning av
referat fra møte
03.12.2015.

Vedtak:
Referatet godkjennes og legges ut på web-siden.

AB

2

Prosjektorganisasjon

Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt
bebyggelse: Wenche Dørum fratrer som leder av
gruppen, erstattes av Jan Fredrik Aarseth, Ås kommune.
Trer i kraft etter møtet 09.03.2016.

AB

Tas til orientering

1

3

Økonomi

• Omdisponering av søkbare midler fra
vannregionmyndigheten 2015
Kildesporing av fekal forurensning: Pilotprosjekt i
Oppegård kommune.
Midler tildelt til et pilotprosjekt for rensing av vann i
tilførselsbekker til Kolbotnvann ble søkt omdisponert til
et kildesporingsprosjekt for fekal forurensning.
Kildesporingen gjøres ved en relativt ny
molekylærbiologisk metode ved NIBIO og vil gi en
indikasjon på om fekal forurensning kommer fra andre
kilder enn det kommunale ledningsnettet, som for
eksempel husdyr, kjæledyr, ville dyr og fugler. Før
kommunen går videre med undersøkelser og tiltak på
ledningsnettet og vurderer rensing av vann i
tilførselsbekkene til Kolbotnvann, vil det derfor være av
stor betydning og interesse å få et bilde av kildene for
fekal forurensning.
Det er stipulert at undersøkelsene i tilførselsbekkene til
Gjersjøen og Kolbotnvann vil koste ca. kr. 154.000,- Det
er ønskelig å få dekket kr. 50.000,- av dette ved en
omdisponering av det tidligere bevilgede tilskuddet. I
søknaden om omdisponering av midlene har vi oppgitt
"vinter 2016" som tid for gjennomføring av prosjektet.
Søknaden er innvilget hos VRM.
Oslo kommune har gjennomført lignende prosjekt som
bør sjekkes ut.
Oppegård regner med å gjennomføre prosjektet i løpet
av vinteren 2016, slik PURA har oppgitt i søknad til
VRM.

AB

Tas til orientering
4

Årsmelding for
prosjektorganisasjonen
2015

Årsmeldingen er godkjent av prosjektgruppen og
styringsgruppen ved mailkorrespondanse og publisert på
PURAs hjemmeside. Legges fram for styringsgruppen til
orientering i neste møte.

AB

Tas til orientering
5

Anskaffelse av
tjenester innen
overvåking av
vannkvalitet fra
2016

I prosjektgruppemøte 03.12.2015 ble det redegjort for
resultatet av to av tre tjenester.
Den tredje tjenesten er "Samordning og rapportering".
Tildelingsbrev sendt tilbyderne 15.12.2015. NIVA vant
konkurransen.
Kontrakter er signert og oppstartsmøte avholdt med
Faun, NIVA, Ski kommune og PURA 03.02.2016.
Tjenester, aktører og hyppighet:
Vannprøver:
Bekker/elver: Ski kommune – månedlig hele året.
Innsjøer: Faun – månedlig hvert år fra mai til oktober.
Bunndyr: Faun - mars 2016 (+ ev. 2019 dersom opsjon)
Begroingsalger: Faun - august/september 2016 (+ ev.
2019 dersom opsjon)
Planktonalger: Faun - månedlig hvert år fra mai til
oktober.

2

AB

Fisk: Faun - 2017 (kun bekker/elver) –
august/september.
Tas til orientering
6

PURAs deltakelse i
"Peer Review" 2016
– internasjonal
evaluering av
vannregion 1
Glomma

EU-kommisjonen ønsker evaluering (Peer Review =
fagfellevurdering) av arbeidet etter vannforskriften. VR
Glomma har meldt seg frivilling til å bli evaluert. PURA
er spurt om å delta. Gjennomføring av intervjuer i uke
11. Dette skal evalueres:
• hvordan jobbet vannområdene med tiltaksanalysen?
• tiltaksprogrammet for vannregionen og prosessen frem
til dette ble ferdigstilt
• tiltak i kommunene – forankring av ambisjonsnivået og
gjennomføring av tiltak.
• hvordan jobbet Miljødirektoratet, fylkeskommunene,
fylkesmennene, sektorene og interesseorganisasjonene.
PURA deltar med Anita sammen med prosjektledere fra
andre vannområder første dag. Andre dag deltar Anita,
Wenche fra Nesodden (spredt avløp) og Stig fra
Oppegård (kommunalt avløp, overvann og ev. noe på
drikkevann).

AB,
SB,
WD

Tas til orientering
7

Øvrig fra
vannregionmyndigheten

Det jobbes med anskaffelse av konsulentbistand for
felles system for rapportering for vannområdene. Tre
tilbud er kommet inn, herav to gode.
Nasjonal vannmiljøkonferanse holdes i Trondheim 2.-3.
november 2016.
Prosjekt Ren kystlinje er i gang, kick-off avholdt.
Kystkommuner blir invitert til å bidra med fokus på
forurensning fra marinaer.

AW

Tas til orientering
8

Temagruppene

Temagruppe landbruk:
Ingen møter siden siste møte i prosjektgruppen. Siste
møte 06.11.2015. Neste møte 18.03.2016 med temaer:
Østensjøprosjektet – oppfølging med tiltaksplaner i
tilførselsbekker og utløpsbekk, E 18, reguleringsplan momenter til høringsuttalelse, revisjon av handlingsplan
landbruk, status RMP og SMIL.
Temagruppe KOS:
Ingen møter siden siste møte i prosjektgruppen. Siste
møte 17.11.2015. Neste møte 09.03.2016.
Aktuelle saker:
- Ny leder av gruppen: Jan Fredrik Aarseth
- Erfaringer fra rapporteringen for 2015. Rapporteringen
viste noe lav aktivitet for flere av kommunene – både på
spredt bebyggelse og kommunalt ledningsnett.
- Utbedringer/arbeider i spredt bebyggelse 2016
- Tilsyn spredt bebyggelse 2016
- To dagers tilsynskurs i regi av Norsk Vann høsten
2016 (avløp spredt bebyggelse).

3

LMJ

WD

Temagruppe Biologi/limnologi:
Ingen møter siden siste møte i prosjektgruppen. Siste
møte 27.10.2015. Neste møte 07.03.2016.
Aktuelle saker:
- Årsrapport 2015, møte m. NIVA 17.02.2016.
- Status videre overvåking, oppstartsmøte m. Faun og
NIVA
- Østensjøvann; ad hoc-gruppe
Skibekken/Finstadbekken: Status Sweco-rapport.
- Østensjøvann; rapport prosjekt utvidet overvåking med
økt fokus på eutrofiering og miljøgifter, biotestundersøkelse - status og oppfølging
- Status arbeid i Fagrådet. Møte med Miljødirektoratet
18.03.2016
- E18 – reguleringsplan, uttalelse fra PURA – egen sak
på dagens møte
- Prosjekt kildesporing fekal forurensning, Oppegård.

KB

Tas til orientering
9

Synspunkter/
medvirkning/
bidrag fra PURA

• Ny E18 – firefelts motorvei fra Retvet til Vinterbro.
- reguleringsplan på høring til 16.04.2016. PURA vil gi
uttalelse til planen
- møte med Statens vegvesen 10.03.2016 vedr. Ytre
miljø-plan.
Viste til e-post fra Ola Rosing Eide av 29.02.2016 som
sier at det er få detaljerte bestemmelser i planen, lite på
vann. Prosess rundt YM (ytre miljø)-planer blir viktig. Det
er laget en overordnet YM-plan, og det skal lages YMplaner for hver entreprise, dette blir det viktig å følge
med på. Teksten i planbeskrivelsen er viktig, det må
sjekkes om denne er dekkende nok for vanninteressene.

AB

E18-prosjektet er ikke prioritert i forslaget til neste
nasjonale transportplan, men den skal behandles og
vedtas av Stortinget og endringer kan komme.
Vedtak: Det bes om et eget møte med Statens vegvesen
i uke 14, der også vannområde Morsa deltar.
• Leder i tidsskriftet "Vann" nr. 1/2016
skrevet av Anita, Tittel: "Ekstra midler til vannforvaltning
i statsbudsjettet – hva nå?"
Anita har gått inn i redaksjonskomiteen for tidsskriftet.
Tas til orientering.
10

11

Møte i
styringsgruppen
etter påske

Anita la frem forslag til agenda, som ble diskutert.

Kommunikasjon/
seminarer/
workshops

• Presentasjon av PURA på seminar om
vassdragsforvaltning og lokal medvirkning
Seminar i regi av Oslo Elveforum, Bærum Elveforum og
Lysakervassdragets Venner 27.04.2016.

AB

Vedtak: Forslag til agenda vedtatt.

4

AB

• Leder i tidsskriftet "Vann" nr. 1/2016
Forfattet av Anita med innspill fra deler av
redaksjonskomiteen i Vann. Tittel: "Ekstra midler til
vannforvaltning i statsbudsjettet – hva nå?"
Tas til orientering.
12

Runde rundt bordet Hva var bra, hva kan vi gjøre bedre?
– evaluering av møtet Bra møte, effektivt, mye nyttig informasjon, god
møteledelse, god fremdrift, god dialog.

alle

13

Neste møte

alle

Uke 22/2016: Tirsdag 31.05.2016 kl 09.00 - 12.30, Ås
kulturhus.

5

