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

Prosjektgruppe PURA

Til stede:

Anita Borge, prosjektleder PURA – AB, møteleder
Knut Bjørnskau, Ski kommune - KB
Stig Bell, Oppegård kommune – SB
Nils Erik Pedersen, Ås kommune - NEP
Reidun Isachsen, Nesodden kommune – RI
Otto Schacht, Frogn kommune - OS
Terje Laskemoen, Oslo kommune - TL
Lars Martin Julseth, Follo landbrukskontor – LMJ
Tom Wetlesen, Akershus bondelag – TW
Ola Rosing Eide, Statens vegvesen – ORE
Kari Engmark, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, landbr.avd. - KE
Anja C. Winger, Akershus fylkeskommune – AW

Forfall:

Ola Rosing Eide, Statens vegvesen – ORE

Møteleder:

Anita Borge

Møtested:

Kolbotn: Gamle Tårnhuset Restaurant, Kolbotnvn. 31.

Møtetid:

01.12.2016 kl. 09:00 – 12:15 m/ påfølgende lunch.

Neste møte:

07.03.2017 kl. 09.00-12.30, møterom Store salong, Kulturhuset, Ås.

Referent:

Kari Engmark

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

Sak Tema
nr.
1

2

Godkjenning av
referat fra møtet
29.09.2016

Vedtak / oppfølging
Det var ingen kommentarer til referatet.

Ansv.

AB

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

Prosjektorganisasjon Prosjektgruppen:
Ås kommune: Nils Erik Pedersen erstattes av Jan Fredrik
Aarseth.
Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt
bebyggelse:
Ås kommune: Jan Fredrik Aarseth erstattes av Edle
Ludviksen fra mars 2017.

1

AB

Stig orienterte om at Endre Hoffeker slutter 1. mars 2017.
Det vil bli utnevnt en erstatter som representant for
Oppegård i temagruppe Kommunalteknikk, overvann og
spredt bebyggelse.

SB

Tas til orientering.
3

Økonomi

• Revidert budsjett for PURA 2016
Revidert budsjett for PURA 2016 ble gjennomgått. Det ble
gitt en kommentar vedr. mulighet for å gjøre avsetninger i
regnskapet for kjente kostnader, som også PURA kan
benytte seg av.

AB

Tas til orientering.
• Budsjett for PURA 2017
Forslag til budsjett for PURA 2017 ble gjennomgått.
Vedtak: Forslag til budsjett 2017 godkjennes og
oversendes styringsgruppen for behandling i møte
19.12.2016.
• Søknad til Miljødirektoratet om tilskudd til vannmiljøtiltak –
generell vannforvaltning
Anita orienterte om krav til søknad og frist for innsending.
Forslag til aktuelle aktiviteter det kunne søkes på ble gitt.
Disse ble supplert av gruppen.
Anita utarbeider forslag til søknad som sendes
prosjektgruppen senest i uke 50. PURA sender inn endelig
søknad til Miljødirektoratet innen fristen 15. januar 2017.
Tas til orientering.
4

Klima- og miljødepartementets
godkjenning av
regional
forvaltningsplan for
vannregion 1
Glomma

Oppfølgingssak. Anita og Anja redegjorde for status etter
siste prosjektmøte 29.09.2016. PURAs henvendelse til
Klima- og miljødepartementet (KLD) er ikke besvart, til
tross for tre purringer.
Vannregionmyndigheten har i møte med KLD i november
tatt opp saken. PURA og de øvrige vannområdene som har
hatt kommentarer til KLD`s godkjenning av de regionale
planene, vil få et svar snarlig.
Oppfølging av saken går nå via vannregionmyndigheten
Østfold fylkeskommune.

AB
AW

Tas til orientering.
5

Nytt fra vannregionmyndigheten

Anja orienterte:
- Forslag til mal for enhetlig innhenting av data fra Vannnett og fagsystemer er i sluttfasen. Møte i
prosjektlederforum for vannregion 1 14.12.2016 i Oslo.
- Møte mellom vannregionene Viken og Glomma
12.12.2016. Tema: Ytre Oslofjord.
- Ekstra midler til vannforvaltning fra Akershus
fylkeskommune: 1,5 mill. Mulig vannområdene må
komme med en liste over aktiviteter de ønsker støtte
til.
- Det skal arrangeres et seminar om
tiltaksgjennomføring i vannregion Glomma.

2

AW

-

Planlegging pågår.
Kystsoneplan for indre Oslofjord ligger på vent pga.
mulig sammenslåing av fylker.

Tas til orientering.
6

Temagruppene

Gjelder alle temagruppene: For en mer detaljert redegjørelse for
sakene: Se referater fra møtene i temagruppene på PURAs
hjemmeside.

Temagruppe Landbruk:
Lars Martin redegjorde.
Siste møte 14.10.2016. Neste møte 17.02.2017.
Aktuelle saker:
● RMP og SMIL:
Det ble redegjort for oppfølging av tilskuddsordningene;
dispensasjoner fra forskrift og varsel om mulig brudd.
Som et resultat av prosjekt Østensjøvann er SMIL-tilskudd
innvilget til 9 landbruksforetak i nedslagsfeltet til
Østensjøvann.
● Ad hoc-gruppe Skibekken:
Avventer notat fra Sweco, som er sterkt forsinket.
● Handlingsplan for landbruk i PURA 2017-2021:
Planen ble gjennomgått. Se presentasjonen her.

LMJ

Temagruppe Biologi/limnologi:
Knut redegjorde.
Siste møte 01.09.2016. Neste møte 08.12.2016.
Aktuelle saker:
● Skibekken:
Notat fra Sweco er kvalitetssikret av Lars Martin, Knut og
Anita. Avventer nå endelig notat fra Sweco der forslag til
tiltak og kostnadsfordeling inngår.
● Båtseptik fra fritidsbåter:
Ad hoc-gruppe fra de tre berørte kommunene Ås, Frogn og
Oppegård skal oppnevnes. Se egen sak.
● Utfiske Østensjøvann:
Møte med NMBU, avventer tilbud på utfiske.
● PEACE-prosjektet (Pollution and Ecosystem Adaption to
Changes in the Environment): Opprettholder kontakt med
prosjektleder som gir en presentasjon for temagruppen
medio 2017.
● Høringsprosess vedr. utslippstillatelse for vaskevann fra
Nordby-, Vassum- og Smihagentunellen:
PURA utarbeider uttalelse. Forslag sendes Otto og Nils
Erik for kommentar før endelig oversendelse til
Fylkesmannen.
● Leirpåvirkede vassdrag:
Fylkesmannen har sendt ut forslag til overvåkingsprogram
for vannkvalitet i leirpåvirkede vassdrag. Til diskusjon i
neste møte. Miljødirektoratet må på banen for å gi føringer.
● Etablering av deponi og motocrossbane i Assurdalen:
Økte nitrogenverdier. Fylkesmannen skal følge opp.

3

KB

● Mulig forurensning i Bunnefjorden:
Observasjoner ved Bomansvik. Varsling fra Oppegård
kommune.
● Fagrådet:
Viktige saker: Foraminiferundersøkelser, Ferrybox,
satelittovervåking, utredning om renseanleggene i indre
Oslofjord, reservevannløsninger.
Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt
bebyggelse:
Anita redegjorde for Jan Fredrik.
Siste møte 25.10.2016. Neste møte 01.02.2017.
Aktuelle saker:
● Kommunenes redegjørelse for oppgradering av mindre
avløp i spredt bebyggelse i 2016
● Kommunenes redegjørelse for tilsyn i spredt bebyggelse i
2016/2017
● Kommunenes redegjørelse for rehabilitering/sanering på
kommunalt ledningsnett 2016
● Rapportering av andre viktige aktiviteter/hendelser – til
bruk i årsrapport for vannkvalitetsovervåking

Jan
Fredrik
Aarseth

● Drift/vedlikehold av sandfang
"Pålegg om registering og tømming av sandfang", brev fra
FMOA av 04.06. 2016. Krever registrering av sandfang og
sikring av tømming innen 2 år, dvs. juni 2018.
● Mal for enhetlig innhenting av data fra Vann-nett og
fagsystemer
Tas til orientering.
7

Statens vegvesen:
Saken måtte utgå da Statens vegvesen ble forhindret i å
Innsjøundersøkelsen delta på møtet.
2015-2016.
Settes opp på neste møte i prosjektgruppen.
Saltpåvirkning på
nærliggende
tjern/små sjøer til veg

8

Synspunkter/
medvirkning/bidrag
fra PURA

• Opprop mot utslipp av septik fra fritidsbåter i Oslofjorden.
PURAs oppfølging av saken
Anita redegjorde for status.
I møte med Trine Christensen 13.10.2016 ble PURA
oppfordret til å koordinere arbeidet med en ad hoc-gruppe
der de aktuelle kommunene Ås, Frogn og Oppegård deltar.
Temagruppe Biologi/limnologi oppnevner ad hoc-gruppen.
Denne gjennomfører et grunnlagsarbeid og utarbeider en
strategi for etablering og drift av tømmestasjon for
båtseptik, eventuelt sammen med et båtvaskeanlegg.
Et samarbeid med de øvrige vannområdene i indre
Oslofjord (Indre Oslofjord vest og Oslo) blir viktig. Ad hocgruppen tar initiativet til et slikt samarbeid.

4

ORE

AB

Vedtak:
Temagruppe Biologi oppretter en ad hoc-gruppe Båtseptik
som jobber videre med saken frem til en felles
saksfremstilling om forbud mot tømming av båtseptik i de
aktuelle kommuner. Et samarbeid med de øvrige
vannområdene i indre Oslofjord initieres.
Prosjektgruppen holdes orientert om arbeidet.
• Anita ny leder av redaksjonskomiteen for tidsskriftet
"VANN"
Anita redegjorde for vervet, og de positive ringvirkningene
dette kan ha for vannområdet.
Tas til orientering.
9

Møte i
styringsgruppen
19.12.2016 – forslag
til agenda

Anita la frem forslag til agenda som ble diskutert. Det kom
forslag til to ekstra saker som tas inn i agendaen:
- presentasjon av PURA for kommunestyrene i 2017
- "Hvordan kan styringsgruppen i PURA bidra til at
ambisjonsnivået i vannområdet opprettholdes gjennom
operasjonelle planer?"

AB

Vedtak:
Forslag til agenda vedtatt med suppleringer fra møtet.
10

Kommunikasjon/
seminarer/
workshops

• PURA-seminar 07.11.2016: "Vassdrag og kyst som
ressurs. Økologi og brukerperspektiv – er det forenlig?"

alle

Program, deltakerliste, og presentasjoner er lagt ut på
PURAs hjemmeside.
Det var udelt positive tilbakemeldinger på opplegg og
gjennomføring.
Tas til orientering.

11

Runde rundt bordet

Veldig bra møte. God struktur, god møteledelse, nyttige og
interessante tema. God presentasjon av handlingsplan for
landbruket i PURA. Kan noe av agendaen være lesestoff,
og ikke sak som skal behandles?

alle

Vedtak:
Det tas sikte på å holde på eksisterende møtehyppighet og
–lengde for de kommende prosjektgruppemøtene. For å
sikre tid for viktige saker som prosjektgruppen ift. sitt
mandat skal diskutere og gi synspunkter til innføres
følgende rutine: Før utsendelse av agenda diskuterer Anita
med temagruppelederne om det er aktuelle tema som
krever ekstra tid med innlegg av temagruppens leder. Dette
temaet/disse temaene settes på agendaen for det
påfølgende møtet.
12

Neste møte

Tidspunkt: 07.03.2017 kl. 09.00-12.30 på Kulturhuset, Ås,
møterom Store salong.

5

alle

