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

Prosjektgruppe PURA

Til stede:

Anita Borge, prosjektleder PURA – AB, møteleder
Stig Bell, Oppegård kommune – SB
Nils Erik Pedersen, Ås kommune – NEP
Otto Schacht, Frogn kommune – OS
Terje Laskemoen, Oslo kommune – TL
Tom Wetlesen, Akershus bondelag – TW
Anja Winger, Akershus fylkeskommune – AW fra 09.30.

Forfall:

Knut Bjørnskau, Ski kommune - KB
Justyna Krajczyk, Nesodden kommune – JK
Lars Martin Julseth, Follo landbrukskontor – LMJ
Terje Wivestad, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, landbr.avd. – TMW
Ola Rosing Eide, Statens vegvesen - ORE

Møteleder:
Møtested:
Møtetid:

Anita Borge
Ås kommune: Kulturhuset, møterom Store salong.
31.05.2016 kl. 09:00 – 12:00 inkl. lunch.

Neste møte:

29.09.2016 kl. 09:00 – 12:30 i Ås kommune, Rådhuset, møterom 2. etg.
(Rådmannens møterom)
Anita Borge

Referent:

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

Sak Tema
nr.

Vedtak / oppfølging

Ansv

1

Godkjenning av Vedtak: Referatet godkjennes og legges ut på web-siden.
referat fra møtet
03.03.2016

AB

2

Prosjektorganisasjon

AB

Styringsgruppen:
Anne Skau, rådmann i Oppegård, fratrer sin stilling. Konstituert
rådmann vil gå inn i PURAs styringsgruppe, når denne er på
plass.

1

Temagruppe Biologi/limnologi:
Oslo kommune: Anna-Lena Beschorner har fødselspermisjon fra
mai 2016. Toril Giske representerer Oslo i temagruppen.
Tas til orientering.
3

Økonomi

• Økonomiske konsekvenser av nye utførere av
vannkvalitetsovervåking fra 2016 – notat til rådmennene
Anita orienterte om de økonomiske konsekvensene for
kommunene av nye utførere av vannkvalitetsovervåkingen i
PURA fra 2016. Et notat er utarbeidet til styringsgruppen der
konsekvensene fremgår.
Ved neste gjennomgang av vannkvalitetsovervåkingen i PURA
ønsker Frogn kommune at det gjøres en vurdering av om
prøvetaking av biologiske parametere kan gjøres av personell i
Frogn kommune. Sikring av kontinuitet i gjennomføring av
tjenesten blir her viktig.

AB

Tas til orientering.
4

Årsrapport for
vannkvalitetsovervåking
2015 - status

Anita orienterte om status for kort- og langversjonen av
årsrapporten.
Begge rapportene vil bli kvalitetssikret ved temagruppe
Biologi/limnologi i løpet av juni og forventes publisert på
www.pura.no like før eller etter sommerferien.

AB

Tas til orientering.
5

PURAs
deltakelse i
"Peer Review"
2016

EU-kommisjonen ønsker evaluering (Peer Review =
fagfellevurdering) av arbeidet etter EUs
vanndirektiv/vannforskriften. Vannregion Glomma meldte seg
frivilling til å bli evaluert. PURA ble spurt om å delta. Gjennom
intervjuer ble det kartlagt hvordan vannregionen jobber med
tiltaksanalyser, forvaltningsplan med tiltaksprogram, forankring
av ambisjonsnivået i kommunene og gjennomføring av tiltak.
Samtlige nivåer i vannregionens organisasjon ble intervjuet, fra
Miljødirektoratet til vannområder, kommuner, sektorer og
interessenter.
PURA deltok med Anita, Wenche Dørum fra Nesodden (spredt
avløp) og Stig Bell fra Oppegård (kommunalt avløp, overvann,
drikkevann) på intervjuer i uke 11.
Rapporten fra Peer Review er ferdigstilt. Anita redegjorde for
hovedpunktene fra denne. Flere av disse punktene har PURA
som pilotområde tidligere meldt inn som forbedringspunkter i
arbeidet etter vannforskriften.
PURA avventer oppfølging av rapportens konklusjoner.
Tas til orientering.

AB

6

Øvrig fra
vannregionmyndigheten

Anja orienterte:
- nytt rapporteringssystem for vannregion 1: En elektronisk
løsning med standardiserte web-skjemaer som mottar data fra
kommunene og sektorene og overfører disse til Vann-nett.
Oppdraget gjennomføres av NIBIO i samarbeid med NIVA.
Oppstartsmøte avholdt 30.03.2016, midtveismøte 12.05.2016.
Rapporten ferdigstilles i løpet av uke 22. Sluttmøte avholdes
14.06.2016. En prosjektgruppe har fulgt utarbeidelsen av
rapporteringssystemet og gitt innspill. Gruppen består av
deltakere fra vannområdene, inkl. Anita fra PURA, Østfold

AW

2

fylkeskommune, Fylkesmannen og Fylkeskommunen ved Anja.
- møte i den politiske styringsgruppen for vannregion 1
20.05.2016.
Tas til orientering.
7

Temagruppene

Temagruppe Landbruk:
Anita redegjorde for Lars Martin:

LMJ

Temagruppen hadde det siste møtet 18.03.2016. Det vises til
referat fra møtet som legges ut på www.pura.no.
Neste møte går 17.06.2016.
Aktuelle saker:
• Testing av nitrogen-sensor (N-sensor) ved gjødsling i PURA:
En demonstrasjon av N-sensor er satt på vent og man håper å
kunne gjennomføre denne senere.
• Brosjyre om miljøtiltak i landbruket er utarbeidet av
Fylkesmannen: PURA har gitt innspill til brosjyren.
• RMP-rullering 2015: Bestemmelser i jordbruksavtalen 2015 må
inn.
• Agricat-kjøring for drift 2015: Rapport levert 07.03.2016. Ved
gjennomgang av denne i temagruppen 18. mars kom det opp en
del spørsmål. PURA og Landbrukskontoret ba derfor om et møte
med NIBIO 12.04.2016 for oppklaring.
• Ny E18 Retvet-Vinterbro: Landbrukskontoret gir innspill om
påvirkning innen landbruket til kommunenes saksutredning til
politikerne.
• Handlingsplan for landbruk i PURA: Denne er under revidering,
et forslag presenteres for temagruppen 17.06.2016.
• RMP og SMIL: Det ble redegjort for miljøregistreringer,
hydrotekniske planer, arealer, kostnader.
Temagruppe Biologi/limnologi:
Anita redegjorde for Knut.
Temagruppen har hatt møter 07.03.2016 og 18.05.2016. Det
vises til referater fra møtene som legges ut på www.pura.no.
Neste møte går 01.09.2016.
Aktuelle saker:
• Ad hoc-gruppe Skibekken/Finstadbekken: I
samarbeidsprosjektet mellom landbruket og Ski kommune er
rapporten fra Sweco forsinket. Rapport er ventet i midten av juni.
Det avholdes et nytt møte i ad hoc-gruppen når rapporten er
levert.
• Limno-Consult-rapport: "Toksisitetstester sett i forhold til
biologi/algeproblematikk i deler av vannområdet PURA": Rapport
er ferdigstilt etter gjennomgang ved Anita, Anne-Marie og Knut,
og ble publisert på www.pura.no 02.05.2016.
• Status leirelvprosjektet i vannområdet Øyeren: Behov for nye
vanntyper i klassifiseringssystemet. Justering av eksisterende
klassifiseringsveileder, nye grep gjøres i revidert veileder i 2017.

3

KB

• Miljøgifter: Kap. 10 i klassifiseringsveilederen revideres
("Klassifisering av kjemisk tilstand"). Arbeidet ferdig før
sommerferien 2016.
• Avrenning fra kunstgressbaner: En Mepex-rapport redegjør for
forurensninger ved mikroplast, tiltak og reduksjonspotensiale:
"Primary microplastic pollution: Measures and reduction
potentials in Norway". Her inngår et eget kapittel om
kunstgressbaner. Rapporten sendes til prosjektgruppen.
• Ny E18 Retvet-Vinterbro. Det ble redegjort for PURAs
høringsuttalelse av 13.04.2016.
• Prosjekt kildesporing av fekal forurensing i Oppegård
kommune: Det ble redegjort for status i prosjektet.
• PEACE-prosjektet i Årungen ("Pollution and Ecosystem
Adaption to Changes in the Environment"): Det ble redegjort for
prosjektet som går i regi av Akvaplan-NIVA og Universitetet i
Oslo.
• Møte mellom vannområdene, Fagrådet for indre Oslofjord og
Miljødirektoratet 18.03.2016: Det ble redegjort for oppfølging av
saker fra møtet.
Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt bebyggelse:
Anita redegjorde for Jan Fredrik:

Jan
Fredrik
Aarseth

Temagruppen hadde det siste møtet 09.03.2016. Det vises til
referat fra møtet som legges ut på www.pura.no.
Neste møte går 08.06.2016.
Aktuelle saker:
• Utbedringer/arbeider i spredt bebyggelse 2016.
• Tilsyn i spredt bebyggelse 2016.
• Utbedringer/arbeider på kommunalt ledningsnett 2016 og 2017.
• Aktuelle hendelser som kan påvirke vannkvaliteten i
tiltaksområdene.
• Drift/vedlikehold av sandfang: Pålegg fra FMOA av 20.05.2016.
• Ny rapporteringsmal for vannområdene i vannregion 1.
Sakene tas til orientering.
8

Synspunkter/
Ny E18 – firefelts motorvei fra Retvet til Vinterbro.
medvirkning/
Status for PURAs involvering
bidrag fra PURA Det ble redegjort for status for PURAs involvering. To møter er
avholdt med Statens vegvesen: 10.03.2016 (tema Ytre miljøplan) og 07.04.2016 (tema vannkvalitetshensyn i
reguleringsplanen).
Høringsuttalelse fra PURA ble sendt 13.04.2016. Kort
redegjørelse for denne.
Tas til orientering.

4

AB

9

Møte i styrings- Anita redegjorde fra møtet. Referat vil bli publisert på
gruppen
www.pura.no.
27.05.2016
Tas til orientering.

AB

En av sakene på agendaen for styringsgruppen var "Opprop mot
utslipp av septik fra fritidsbåter i Oslofjorden". Saken var satt opp
på bakgrunn av en henvendelse fra vannområdet Horten-Larvik.
Vannområdet har kommet med en henstilling om tilslutning til
opprop mot utslipp av septik fra fritidsbåter i Oslofjorden, der de
ønsker at styringsgrupper/vannområdeutvalg i vannområdene
som grenser til Oslofjorden tar opp saken.
PURAs styringsgruppe ser positivt på initiativet og vil støtte dette.
I PURA har Nesodden kommune allerede innført totalforbud mot
utslipp av denne type septik. Det er ønskelig at også kommunene
Oppegård, Frogn og Ås innfører et totalforbud, slik at samtlige
eierkommuner med kystlinje i PURA håndhever et forbud mot
tømming av septik fra fritidsbåter.
Det er ønskelig at Follorådet involveres og tar saken videre.
PURA kan bistå i utarbeidelse av saksfremstillingen for
kommunene.
Det ble også diskutert noe rundt mulighetene for etablering av et
anlegg i PURAs vannområde for tømming av septik fra
fritidsbåter.
Vedtak i styringsgruppen: Styringsgruppen i PURA støtter
initiativet fra vannområdet Horten-Larvik om å finne gode
løsninger for septik fra fritidsbåter i Oslofjorden. PURA ved
eierkommunene ønsker å ta initiativet til et forbud i Oppegård,
Frogn og Ås kommuner. Man ønsker i tillegg å se på mulighetene
for å etablere et anlegg for tømming av septik fra fritidsbåter på
et egnet sted i vannområdet.
Saken settes på agendaen i temagruppe Biologi/limnologi.
Prosjektgruppen holdes orientert i saken, og involveres ifm.
saksfremstillingen for kommunene.

alle

Tas til orientering.
10

Kommunikasjon/

seminarer/
workshops

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

AB

Anita og Terje L. redegjorde for seminaret. PURAs presentasjon
ligger på PURAs web-side.
Tas til orientering.
• PURA-seminar oktober 2016
Anita foreslo at det arrangeres et seminar i oktober/november
2016 i regi av PURA. Her skal tema være "et blikk på arbeidet i
PURA pr. nå", - hva virker, hva virker ikke? Kan vi gjøre noe
annerledes?
Seminaret blir eksternt, og våre interessenter vil bli invitert.
Vedtak: Det arrangeres et eksternt seminar i PURA høsten
2016. En ad hoc-gruppe jobber frem et forslag til program og
gjennomføring av seminaret. Til ad hoc-gruppen foreslås
følgende personer: Knut Bjørnskau, Lars Martin Julseth, Endre
Hoffeker, Anita Borge.

5

AB
KB
LMJ

11

Runde rundt
bordet –
evaluering av
møtet

Hva var bra, hva kan vi gjøre bedre?
Følgende kommentarer ble gitt:
Bra opplegg og tidsplan. Strukturert og effektiv møtet. Mye viktig
informasjon. God regi, god møteledelse.

alle

12

Neste møte

Tidspunkt: 29.09.2016 i Rådhuset, Ås, rådmannens møterom 2.
etg.

alle

6

