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

Styringsgruppen i PURA

Til stede:

Trine Christensen, leder av styringsgruppen, møteleder
Lars Henrik Bøhler, Oppegård kommune
Geir Grimstad, Nesodden kommune
Anja Winger for Per Kierulf, Akershus fylkeskommune
Ellen Lien, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, miljøvernavd.
Anita Borge, prosjektleder PURA

Forfall:

Audun Fiskvik, Ski kommune
Harald K. Hermansen, Frogn kommune
Per Kierulf, Akershus fylkeskommune

Møtested:

Kulturhuset, Ås kommune, møterom Store salong.

Møtetid:

19.12.2016 kl. 09.00 - 10.45

Referent:

Anita Borge

Neste møte:

Tidspunkt avtales senere.

Sak Tema
nr.

Vedtak/oppfølging

Ansvarlig

1

Godkjenning av
møtereferat fra
møte 27.05.2016

Vedtak: Møtereferatet godkjennes og legges ut på websiden til PURA.

Anita B.

2

Prosjektorganisering

• Endringer siden 27.05.2016. Status for sammensetning
av og deltakelse/mangel på deltakelse i gruppene

alle

Styringsgruppen:
Oppegård kommune: Konstituert rådmann Lars Henrik
Buhler erstatter Anne Skau.
Prosjektgruppen:
Ås kommune: Nils Erik Pedersen erstattes av Jan Fredrik
Aarseth.
Nesodden kommune: Justyna Krajczyk er erstattet av
Reidun Isachsen.
Temagruppe Landbruk:
Kråkstad og Ski Bondelag: Erling Endsjø erstattes av Kjell
Johansen.
PURA
Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no

Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt
bebyggelse:
Ås kommune: Jan Fredrik Aarseth går ut av gruppen i
mars 2017. Erstattes av Edle Ludviksen. Ny leder av
gruppen vil bli oppnevnt.
Det ble orientert om deltakelse/mangel på deltakelse i
gruppene. Deltakelsen er god, med unntak av Statens
vegvesen (se sak under).
Oversikten over prosjektorganisasjonen legges ved
referatet.
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.

Trine Chr.
Anita B.

• Statens vegvesens deltakelse i PURA
PURA v/ Trine Chr. og Anita sendte 05.12.2016 brev til
Statens vegvesen om behov for hyppigere deltakelse i de
to gruppene Statens vegvesen deltar i: Prosjektgruppen
og temagruppe Biologi/limnologi.
Vedtak:
Statens vegvesen følges opp etter henvendelse om
manglende deltakelse i prosjektgruppen og temagruppe
Biologi/limnolog, vi avventer svar på vårt brev.
3

Økonomi

• Tildelte midler for vannkvalitetsovervåking 2016 fra
FMOA kr. 175.000.
Bidraget medfører en reduksjon i kommunenes utgifter for
den tiltaksrettede overvåkingen i PURA.
Informasjonen tas til orientering.
• Oversikt over økonomiske midler til prosjekter i PURA –
status og videre bruk
Notatet inneholder iht. bestilling fra SG av 27.05.2016:
- informasjon om hvilke prosjekter det er brukt penger på
- hva som er budsjettert med av midler
- hva som gjenstår av midler
- ambisjoner for prosjekter fremover.
Vedtak:
Notatet "Oversikt over økonomiske midler i PURA – status
og videre bruk" svarer på bestillingen fra styringsgruppen i
møte 27.05.2016 og tas til orientering.
• Revidert budsjett for 2016
Anita redegjorde for revidert budsjett 2016.
Vedtak:
Forslag til revidert budsjett for 2016 godkjennes.
• Budsjett for 2017
Anita redegjorde for budsjett 2017.

2

Anita B.

Vedtak:
Forslag til budsjett for 2017 godkjennes.
4

Regional
forvaltningsplan
med
tiltaksprogram
2016-2021

Anja redegjorde for status etter departementsgodkjenning
av de regionale planene 01.07.2016. I denne fremgår det
at Klima- og miljødepartementet (KLD) ønsker å utsette
fristen for måloppnåelse i Gjersjøen fra 2021 til 2027.
Ønsket om utsettelse er blant annet gjort på grunnlag av
feil økologisk tilstand i innsjøen.
PURA har sendt en kommentar til KLD med ønske om å
opprettholde fristen for måloppnåelse for Gjersjøen (2021)
med begrunnelse.
Vannregiomyndigheten har hatt møte med KLD og det er
lovet et svar på PURAs henvendelse. Dersom dette
uteblir vil vannregionmyndigheten purre.

Anita B.
Anja W.

Informasjonen tas til orientering.
5

Årsrapport for
vannkvalitetsovervåking i
PURA 2015

To versjoner av årsrapport for vannkvalitetsovervåking i
PURA 2015 ble i juni publisert på PURAs hjemmeside: En
kort- og en langversjon.
Styringsgruppen oppfordres til å kikke på rapportene, det
er mye nyttig lesning.

Anita B.

alle

Informasjonen tas til orientering.
6

Opprop mot
utslipp av septik
fra fritidsbåter i
Oslofjorden –
status for
arbeidet i PURA

Anita redegjorde for status i arbeidet etter oppropet fra
vannområde Horten-Larvik mot utslipp av septik fra
fritidsbåter i Oslofjorden. Etter at saken har vært til
behandling i rådmannskollegiet 16.08.2016 og Follorådet
02.09.2016 jobber nå PURA mot en felles politisk sak i
kommunene Oppegård, Ås og Frogn. Temagruppe
Biologi/limnologi har nedsatt en ad hoc-gruppe med
representanter fra de berørte kommuner, samt
Oslofjordens Friluftsråd.
Ad hoc-gruppen skal gjøre et grunnlagsarbeide før
utarbeidelse av felles politisk sak der man blant annet
vurderer etablering og drift av et mottaksanlegg for
båtseptiken. Det vil være aktuelt å inkludere et
båtvaskeanlegg i løsningen, der båter vaskes som et
alternativ til bruk av bunnstoff.
PURA samarbeider med de to øvrige vannområdene i
indre Oslofjord i denne saken: Vannområde Indre
Oslofjord vest og Oslo.

Anita B.

Informasjonen tas til orientering.
7

Kommunikasjon/ • PURA-seminar 07.11.2016: "Vassdrag og kyst som
seminarer/
ressurs. Økologi og brukerperspektiv – er det forenlig?"
workshops
Læringspunkter fra seminaret
Trine og Anita orienterte om seminaret. Trine oppfordret
styringsgruppen om å delta på denne type
arrangementer, da læringsutbyttet er stort.
PURA "traff" meget godt med program og forelesere, og
har kun fått positive tilbakemeldinger fra

3

Anita B.

seminardeltakerne.
Informasjonen tas til orientering.
• Presentasjon av PURA i kommunestyrene i 2017
Styringsgruppen støttet forslaget om en
presentasjonsrunde i kommunestyrene i første kvartal
2017.
Vedtak:
Det gjennomføres en presentasjonsrunde av
vannområdet i kommunestyrene 1. kvartal 2017. Anita
sender en henvendelse til ordførerne med kopi til
rådmennene der det bes om tidspunkter for
presentasjonene.
8

Felles møte
mellom
styrings- og
prosjektgruppen

Prosjektgruppen utfordrer styringsgruppen på følgende: - Hvordan kan styringsgruppen i PURA bidra til at
ambisjonsnivået i vannområdet opprettholdes gjennom
operasjonelle planer?
- Behov for felles møte mellom styrings- og
prosjektgruppen

Anita B.

Vedtak:
Det holdes et felles møte mellom styrings- og
prosjektgruppen for gjensidig dialog om
tiltaksgjennomføring i PURA. Møtet søkes lagt i
forlengelsen av et møte i rådmannskollegiet eller
Follorådet ila. 1. kvartal 2017.
9

Aktuelle
aktiviteter i
PURA pr.
desember 2016

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

10

Eventuelt

Kunstgressbaner: Det ble stilt spørsmål om PURAs fokus
på forurensninger fra kunstgressbaner. Anita redegjorde
for hvordan temagruppe Biologi/limnologi har jobbet og
jobber med dette. Anja redegjorde for Akershus
fylkeskommune sitt engasjement i Interregprosjektet "Ren
kystlinje", der forurensning fra kunstgressbaner er et av
fokusområdene.

11

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

Anita B.

-

Kommentarer: Møtet var interessant og lærerikt.

4

alle

