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
Geir Grimstad, Nesodden kommune
Harald K. Hermansen, Frogn kommune
Per Kierulf, Akershus fylkeskommune
Ellen Lien, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, miljøvernavd.
Anita Borge, prosjektleder PURA

Forfall:

Ingen

Møtested:

Kulturhuset, Ås kommune, møterom Store salong.

Møtetid:

27.05.2016 kl. 09.00 - 11.00

Referent:

Anita Borge

Neste møte:

Tidspunkt avtales senere.

Sak Tema
nr.

Vedtak/oppfølging

Ansvarlig

1

Godkjenning av
møtereferat fra
møte 05.11.2015

Vedtak: Møtereferatet godkjennes.

2

Prosjektorganisering

• Endringer siden 05.11.2015. Status for sammensetning
av og deltakelse/mangel på deltakelse i gruppene

Anita B.

alle

Styringsgruppen:
Anne Skau slutter i sin stilling. Konstituert rådmann vil gå
inn i PURAs styringsgruppe.
Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt
bebyggelse:
Nesodden kommune: Wenche Dørum har fratrådt som
leder og er erstattet av Jan Fredrik Aarseth, Ås kommune.

PURA
Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no

Temagruppe Biologi/limnologi:
Statens vegvesen: Kajsa Frost har gått ut av gruppen.
Inntil videre erstattes hun av Ola R. Eide, som også sitter i
PURAs prosjektgruppe for Statens vegvesen.
Temagruppe Landbruk:
En av representantene for bondenæringen vil bli erstattet
av en ny. Avklares snarlig.
Det ble orientert om deltakelse/mangel på deltakelse i
gruppene.
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.
• Årlige møter mellom ledere av
styringsgrupper/vannområdeutvalg og politisk
styringsgruppe for vannregion 1.
På møte i politisk styringsgruppe 20.05.2016 ble det
vedtatt følgende datoer for møte med ledere av
styringsgrupper/vannområdeutvalg i vannområdene:
- 20. september 2016: Møte i vannregionutvalget med
påfølgende møte mellom politisk styringsgruppe for
vannregion 1 og ledere av
styringsgrupper/vannområdeutvalg i vannområdene.
- 28. september: Møte i administrativ arbeidsgruppe for
vannregion 1 der også prosjektledere/daglige ledere i
vannområdene og ledere av
styringsgrupper/vannområdeutvalg inviteres.

Trine Chr.

Informasjonen tas til orientering.
3

Økonomi

• Revidert budsjett for 2015
Anita redegjorde for revidert budsjett for 2015.
Styringsgruppens innspill:
- Begrepet "spleiselag" erstattes med "kommunenes
tilskudd".
- Det er ønskelig med en detaljert oversikt over midlene
som benyttes til diverse prosjekter i PURA. Oversikten
skal inneholde informasjon om hvilke prosjekter det er
brukt penger på, hva som er budsjettert av midler, hva
som gjenstår av midler og ambisjonene for prosjektene
fremover.
Revidert budsjett for 2015 tas til orientering.
• Budsjett for 2016
Anita redegjorde for budsjett 2016.
Budsjett for 2016 tas til orientering.

2

Anita B.

4

Årsmelding for
PURAs
administrasjon
2015

Årsmeldingen ble redegjort for. Det ble etterspurt en
oversikt over utvikling i økologisk tilstand for
tiltaksområdene for flere år tilbake (kap. 9). Denne
oversikten er utarbeidet for årene 2012-2015 og vil inngå i
kortversjonen av årsrapport for vannkvalitetsovervåking
2015. Fra og med årsmelding for 2016 vil den også inngå
i kap. 9 i her.

Anita B.

Årsmeldingen tas til orientering.
5

Vannkvalitetsovervåking i
PURA fra 2016 –
resultat av
anskaffelse

Anita B. redegjorde for innholdet i saksdokumentet
"Informasjon om nye utførere av vannkvalitetsovervåking i
PURAs eierkommuner fra 2016".
De økonomiske konsekvensene for kommunene ble
spesielt vektlagt. Totalt sett vil vannkvalitetsovervåkingen
i regi av PURA fra 2016 utgjøre en noe lavere kostnad for
kommunene. Oppegård kommune overfører
vannkvalitetsovervåking som tidligere ble gjennomført i
kommunens egen regi til PURAs overvåking, og vil derfor
faktureres for et betydelig høyere beløp via PURAs
overvåking.

Anita B.

Informasjonen tas til orientering. Kostnadene for
vannkvalitetsovervåkingen innarbeides i kommunenes
økonomiske planer.
6

PURAs
EU-kommisjonen ønsker evaluering (Peer Review =
deltakelse i "Peer fagfellevurdering) av arbeidet etter EUs
Review" 2016
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).
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.

Anita B.

Informasjonen tas til orientering.
7

Synspunkter/
• Ny E18 – firefelts motorvei fra Retvet til Vinterbro –
medvirkning/
reguleringsplan. Høringsuttalelse fra PURA
bidrag fra PURA: Anita redegjorde for PURAs høringsuttalelse. Denne ble
utarbeidet etter et eget oppklaringsmøte med Statens
vegvesen 10.03.2016. Hovedpunktene i uttalelsen er:
- behov for tydeliggjøring av avbøtende tiltak i Ytre miljøplanen for å ivareta vannkvaliteten i driftsfasen

3

Anita B.

- behov for å ta inn biologiske parametere i
overvåkingsprogrammet
- behov for ytterligere flomberegninger i et lokalt
perspektiv – med løsninger
- behov for å videreføre fagdokumentenes innhold og
forslag til forebyggende og avbøtende tiltak i den videre
planprosess.
Informasjonen tas til orientering.
8

Opprop mot
utslipp av septik
fra fritidsbåter i
Oslofjorden

Vannområdet Horten-Larvik har kommet med en
henstilling om tilslutning til opprop mot utslipp av septik fra
fritidsbåter i Oslofjorden. Styringsgruppen 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.

Anita B.

Vedtak: 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.
9

Aktuelle
aktiviteter i
PURA pr.
mai 2016

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

10

Eventuelt

Ingen saker.

Anita B.

-

11

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

Kommentarer: Et godt møte der vi fikk spesifisert en del
saker. Meget bra med så godt oppmøte.
.

4

alle

