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
Jan Fredrik Aarseth, Ås kommune – JFA
Reidun Isachsen, Nesodden kommune – RI
Otto Schacht, Frogn kommune – OS, fra kl. 10.30 til 12.00
Terje Laskemoen, Oslo kommune – TL
Lars Martin Julseth, Landbrukskontoret i Follo – LMJ
Terje M. Wivestad, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, landbr.avd. – TMW
Anja Celine Winger, Akershus fylkeskommune – AW
Ola Rosing Eide, Statens vegvesen – ORE, fra kl. 10.50

Forfall:

Tom Wetlesen, Akershus bondelag - TW

Møteleder:
Møtested:
Møtetid:

Anita Borge
Ås kommune – Kulturhuset, møterom Store salong
07.03.2017 kl. 09:00 – 12:15 m/ påfølgende lunch.

Neste møte:
Referent:

15.06.2017 kl. 09.00 – 12.30, Ås kulturhus
Jan Fredrik Aarseth

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

Sak Tema
nr.
1

2

Godkjenning av
referat fra møte
01.12.2016

Vedtak / oppfølging
Det var ingen kommentarer til referatet.

Ansv.

AB

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

Prosjektorganisasjon Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt
bebyggelse:
- Oppegård kommune: Endre Hoffeker har sluttet og
erstattes av Hilde Bergheim Naustdal

1

AB

- Jan Fredrik ledet gruppen frem til 01.03.2017. Ny leder
av gruppen skal utpekes.
Henvendelse til og svar fra Statens vegvesen vedr.
deltakelse i PURA:
Saksdokumenter:
- henvendelse fra PURA til Statens vegvesen av
05.12.2016.
- svar fra Statens vegvesen av 10.01.2017.
Viktig at sektorer som Statens Vegvesen deltar i PURAs
arbeid når veier/tuneller er tema. PURA har et ansvar for å
involvere.
Vanskelig for Statens vegvesen å møte pga. ressursbruk.
Ønskelig å benytte Skype eller lignende. PURA har
allerede lagt ned en god del arbeid for å få dette til, uten å
lykkes. Følges opp i samarbeid med IT, Ås kommune.
Sammenslåing av kommunene Ski og Oppegård:
- fellesnemd er nedsatt frem til høsten 2017
- rådmann skal ansettes
- nytt organisasjonskart skal ligge klart innen 01.01.2018
- stort sett positivt med større faglig miljø
- navn på den nye kommunen: Nordre Follo
Sakene tas til orientering.
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Økonomi

- Ekstra tilskudd fra Fylkesmannen, kr. 50.000 til
vannkvalitetsovervåking
- Søknader fra PURA:
♦ til Miljødirektoratet: Søkt om kr. 475.000 for diverse
aktiviteter, svar forventes ved påsketider.
♦ til FMOA Landbruksavd.: Klima- og
miljøprogrammet: Søkt om kr. 105.000 til
kunnskapsformidling om vegetasjonspleie langs
vassdrag i PURA. Svar forventes i mai.
- Midler fra Akershus Fylkeskommune: Det er bevilget
totalt kr. 1,5 mill. ekstra til vannforvaltningen. I
underkant av kr. 300.000 vil gå til hvert av
vannområdene.

AB

Sakene tas til orientering.
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Årsmelding for
PURAs
administrasjon 2016

Årsmeldingen er godkjent av prosjektgruppen og
styringsgruppen ved mailkorrespondanse og publisert på
PURA’s hjemmeside.

AB

Tas til orientering.
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Nytt fra vannregionmyndigheten

Anja orienterte:
- workshop 23. og 24. april med prosjektlederne om nytt
rapporteringssystem utarbeidet av NIBIO og NIVA:
"Mal for enhetlig innhenting av data om
tiltaksgjennomføring i vannregion Glomma"
- det er sendt brev fra vannregionene til
fylkesordførerkollegiet vedr. fylkeskommunenes rolle
ift. godkjenning av de regionale
vannforvaltningsplanene
- det er søkt Miljødirektoratet om midler til
sammenstilling av kunnskapsdata i vannforvaltningen
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AW

og restaurering av våtmark ved Bjørkelangen.
Tas til orientering.
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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 17.02.2017. Neste møte: 16.06.2017

LMJ

Aktuelle saker:
- rullering av Regional miljøplan, RMP, utsatt ett år
- temagruppen har gitt innspill til rulleringen av RMP
- det er et ønske at lokale forskrifter i vannområdene
opprettholdes
- demo med N-sensor til våren, brukere og media
inviteres. Ad hoc-gruppe oppnevnt
- utbedring/sikring av Skibekken: Rapport fra Sweco skal
drøftes på møte i ad hoc-gruppe
Skibekken/Finstadbekken
- befaring i Stamnes-bekken i Vestby sammen med
Morsa i mai
- handlingsplan for landbruk i PURA 2016-2021 er tema
på alle møter – gjennomgang og ajourføring
Temagruppe Biologi/limnologi:
Knut redegjorde.
Siste møte 08.12.2016. Neste møte 10.03.2017.
Aktuelle saker:
- Utbedring/sikring av Skibekken:
Rapport fra Sweco skal drøftes på møte i ad hoc-gruppe
Skibekken/Finstadbekken
 tiltak skal gjennomgås
 PURA har satt av kr. 250.000 til tiltak
 Ski kommune bidrar i utgangspunktet med 40 % av
kostnadene
 det kan være aktuelt å søke tilskudd fra Akershus
fylkeskommune om midler til by- og
tettstedsutvikling
 Knut skal skrive politisk sak etter at Fylkesmannen
og NVE er kontaktet
 Sweco-rapport sendes gruppen
 Hovedrapporten fra Sweco, "Overvannsplan som
premissgivende forvaltningsverktøy", sendes
gruppen
- Årsrapport for vannkvalitetsovervåking 2016 er på vei.
Møte med Faun og NIVA 02.02.2017. Første utkast fra
NIVA ferdig innen fristen 15.03.2017.
- Utfiske Østensjøvann:
Har fått tilbud fra NMBU på kr. 350.000.
- Båtseptik fra fritidsbåter
Det ble orientert om status for arbeidet i ad hoc-gruppen.
Oppstartsmøte avholdt. Møte 04.04.2017 med
kommersielle aktører.
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KB

AB
KB

- Oppegård kommune:
Ønsker å gjennomføre supplerende undersøkelser i
Kolbotnvann på alger. Har fått tilbud fra Faun.
- Endring av vanntype for Bunnebotn til "sterkt
ferskvannspåvirket"
- Henvendelse fra Thing Farm vedr.
vannkvalitetsovervåking. Ikke aktuelt for PURA nå.
- Mikroplast
Tiltaksvurdering er foretatt av Miljødirektoratet. Fagrådet
venter på en rapport som inngår i Ren kystlinje-prosjektet.
Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt
bebyggelse:
Jan Fredrik redegjorde.
Siste møte 01.02.2017. Neste møte 30.05.2017.

AB

Aktuelle saker:
● Rapportering for 2016 via OneDrive er ferdig
● Akershus fylkeskommune lager et felles
rapporteringssystem for vannområdene (ref. sak 5)
● Kommunene er godt i gang med oppfølging av sandfang
● Sender henvendelse til leverandører av minirenseanlegg
om at skjema fra Norsk Vann skal benyttes
● Overvann settes på agendaen på alle KOS-møter
Sakene tas til orientering.
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Statens vegvesen:
Innsjøundersøkelsen
2015-2016.
Saltpåvirkning på
nærliggende
tjern/små sjøer til veg

Ola Rosing Eide informerte om "Innsjøundersøkelsen
2015-2016, Saltpåvirkning på nærliggende tjern/små sjøer
til veg". Presentasjonen sendes møtedeltakerne sammen
med linker til rapporter (FoU’er og NORWAT-programmet)
som det ble henvist til i presentasjonen.

Synspunkter/
medvirkning/bidrag
fra PURA

FoU-prosjekt i regi av KS: Vannregionmyndighetenes og
kommunenes kostnader ved innføring av vannforskriften.
Knut deltar for Ski kommune.

ORE

AB

Tas til orientering.
KB

Tas til orientering.
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Møte i
styringsgruppen
19.12.2016

Anita redegjorde for møtet. Referatet vil bli publisert på
www.pura.no
En av sakene omhandlet sak 10 på dagens agenda i
prosjektgruppen.

AB

Tas til orientering.
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Felles møte mellom
styringsgruppen og
prosjektgruppen
07.04.2017 – forslag
til agenda

Prosjektgruppen har utfordret 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.
Etter vedtak i styringsgruppemøte 19.12.2016 holdes det et
felles møte mellom styrings- og prosjektgruppen for

4

AB

gjensidig dialog om tiltaksgjennomføring. Møtet er lagt som
en forlengelse av møte i rådmannskollegiet 07.04.2017.
Forslag til agenda er sendt prosjektgruppen. Agendaen ble
gjennomgått og innspill tatt inn.
Vedtak:
Innspillene fra prosjektgruppen tas inn i endelig agenda.
Innspill fra Statens vegvesen: Mandatet til PURA bør
gjennomgås/revideres. Akershus fylkeskommune jobber
med en enhetlig "mal" for mandatet til vannområdene. Vi
avventer denne før det gjøres noen grep med PURAs
eksisterende mal.

AW

Tas til orientering.
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Kommunikasjon/
seminarer/
workshops

● Presentasjon av PURA i kommunestyrer (KS) og utvalg
vår/sommer 2017:
Ås kommune 15.03.2017 (KS)
Frogn kommune 03.04.2017 (KS)
Ski kommune 15.05.2017? (KS)
Nesodden kommune 31.05.2017 (KS)
Oppegård kommune: Etter sommerferien (Utvalg for miljø
og plan)
Anita forbereder og holder presentasjonen. Det er gunstig
hvis også kommunens representant i prosjektgruppen kan
stille på møtene.

AB

● Nasjonal vannområdesamling for prosjektledere/daglig
ledere i vannområdene i Tromsø 29.08. – 31.08.2017.
Anita deltar i programkomiteen.
Sakene tas til orientering.
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Runde rundt bordet

Bra møte. God struktur, god møteledelse. Nyttige,
informative og interessante tema. God presentasjon ved
Statens vegvesen sin rapport "Innsjøundersøkelsen 20152016, Saltpåvirkning på nærliggende tjern/små sjøer til
veg".

alle

Generelt:
- Saker skal sendes Anita på forhånd.
- Det blir ikke eget punkt på eventuelt.
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Neste møte

15.06.2017, Ås kulturhus.

5

alle

