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

Styringsgruppen i PURA

Til stede:

Trine Christensen, leder av styringsgruppen, møteleder
Wenche Folberg, Nesodden kommune
Lars Henrik Bøhler, Oppegård kommune
Per Kierulf, Akershus fylkeskommune
Trond Løfsgaard, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, observatør
Anita Borge, prosjektleder PURA

Forfall:

Jane Short Aurlien, Ski kommune
Harald K. Hermansen, Frogn kommune
Gro Herheim, Nordre Follo kommune, observatør

Møtested:

Kulturhuset, Ås kommune, møterom Store salong

Møtetid:

22.09.2017 kl. 09.00 - 10.25

Referent:

Anita Borge

Neste møte:

Tidspunkt avtales senere.

Sak Tema
nr.
1

Godkjenning av
møtereferat fra
møte 19.12.2016

Vedtak/oppfølging

Ansvarlig

Under "Eventuelt" ble det stilt spørsmål ved om PURA
har fokus på forurensning fra kunstgressbaner. Dette ble
besvart på møtet. I endelig referat er denne
informasjonen tatt inn.

Anita B.

Vedtak:
Møtereferatet godkjennes og legges ut på web-siden til
PURA.
2

Prosjektorganisering

• Status for sammensetning av og deltakelse/mangel på
deltakelse i gruppene. Endringer siden 19.12.2016

alle

Styringsgruppen:
Ski: Jane Short Aurlien har gått inn for Audun Fiskvik.
Nesodden: Wenche Folberg har gått inn for Geir
Grimstad.

PURA
Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no

Fylkesmannen: Trond Løfsgaard har gått inn for Ellen
Lien.
Administrasjonssjef Gro Herheim fra Nordre Follo
kommune går inn i styringsgruppen.
Prosjektgruppen:
Frogn kommune: Pernille Sandemose går inn for Otto
Schacht
Temagruppe KOS:
Ny leder: Edle Ludvigsen fra Ås kommune.
Oppegård kommune: Hilde Bergheim Naustdal erstatter
Endre Hoffeker.
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.
Administrasjonssjef Gro Herheim går inn i
styringsgruppen som observatør.
• Deltakelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus i
prosjektgruppen
Fylkesmannen har varslet at de vil nedprioritere sin
deltakelse i prosjektgruppene i vannområdene da de må
prioritere mellom mange møter. Flere av vannområdene
har ikke prosjektgrupper. I PURA er prosjektgruppen
meget sentral, og Anita understreket viktigheten av å ha
Fylkesmannen med på viktige saker i denne gruppen.
Dette er avgjørende for beslutninger som skal tas om
tiltaksgjennomføring og for hvordan arbeidet skal
prioriteres. Et videre godt samarbeid med de statlige
myndigheter vil være avgjørende for PURAs muligheter
til å lykkes med sitt arbeid fremover.
Vedtak:
Fylkesmannen stiller på møter i prosjektgruppen der det
er relevante saker på agendaen.
• Oppfordring fra vannregionmyndigheten om å endre
stillingstittel for prosjektleder i vannområdet
Vannregionmyndigheten oppfordrer i brev av 06.06.2017
vannområder med prosjektledere i ledende stilling om å
endre tittel på stillingen. Tittelen bør gjenspeile
kontinuiteten i arbeidet etter vannforskriften. En
hensiktsmessig tittel er vannområdeleder.
Vedtak:
Styringsgruppen stiller seg positiv til oppfordringen fra
vannregionmyndigheten om endring av stillingstittel for
prosjektleder i PURA. Fra og med d.d. er stillingstittel
vannområdeleder.
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Økonomi

Anita redegjorde for tildelte midler frem til nå i 2017:

Anita B.

- kr. 50.000 fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus
(FMOA), miljøvernavd.: Ekstra midler til tiltaksrettet
vannkvalitetsovervåking 2016.
- kr. 275.000 fra FMOA, miljøvernavd.: Midler til
tiltaksrettet vannkvalitetsovervåking 2017.
- kr. 50.000 fra FMOA, landbruksavd.: Midler til
vegetasjonspleie langs vassdrag – kunnskapsformidling.
- kr. 350.000 fra Miljødirektoratet. Kr. 200.000 er
øremerket Skibekken/Finstadbekken, kr. 100.000 andre
tettstedsnære vassdrag med overvannsutfordringer, kr.
50.000 vegetasjonspleie langs vassdrag kunnskapsformidling.
- kr. 295.000 fra Akershus fylkeskommune til arbeid i
vannområdet.
- kr. 239.100 fra vannregionmyndigheten Østfold
fylkeskommune til arbeid i vannområdet – overførte
midler fra Miljødirektoratet.
Informasjonen tas til orientering.
4

Årsrapport for
vannkvalitetsovervåking i PURA
2016

To versjoner av årsrapport for vannkvalitetsovervåking i
PURA 2016 ble i juni publisert på PURAs hjemmeside:
En kort- og en langversjon.
Styringsgruppen oppfordres til å kikke på rapportene,
det er mye nyttig lesning.
Det ble også oppfordret til å orientere politikerne om
årsrapportene når disse ferdigstilles hvert år. Eventuelt
kan Anita stille opp med en orientering for politikerne.

Anita B.

alle

alle

Informasjonen tas til orientering.
5

Utslipp av septik
fra fritidsbåter i
Oslofjorden –
status for arbeidet
i PURA

Anita redegjorde. Det ble i desember 2016 nedsatt en
ad hoc-gruppe bestående av representanter fra PURAs
eierkommuner og Oslofjordens friluftsråd. Tre møter ble
avholdt i løpet av vinteren/våren, samt to befaringer i
indre Oslofjord. Det ble innhentet kunnskap for en felles
politisk sak med forslag til gode løsninger for etablering
og drift av et mottaksanlegg for septik fra fritidsbåter i
PURA.
Den politiske saken er så godt som ferdigstilt, men
mangler juridisk vurdering av eksisterende forskrift om
forbud mot utslipp av båtseptik. Nesoddens eksisterende
forskrift er sannsynligvis foreldet. Det vil derfor være
ønskelig med en revidering av denne.
Informasjonen tas til orientering.
Videre arbeid: Anita tar først kontakt med
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Anita B.

Miljødirektoratet for informasjon om juridisk forankring av
et forbud mot septik fra fritidsbåter. Deretter tas det
kontakt med Nesodden kommune for et samarbeid om
revidering av deres forskrift. Eventuelt innlemmes
Vestby kommune i dette samarbeidet.
Det blir en felles politisk sak i kommunene Frogn, Ås og
Oppegård, og siden Nesodden skal revidere sin forskrift
vil også saken bli behandlet der.
6

Kommunikasjon/
Seminarer/
workshops

● Presentasjon av PURA i eierkommunenes

Anita B.

kommunestyrer og utvalg i 2017.Status.
Presentasjonene ligger på PURAs hjemmeside.
Erfaring: Lydhøre politikere. Når det blir tid til spørsmål,
er disse gode.

● Presentasjon av PURA for avdeling for plan, næring
og miljø i Akershus Fylkeskommune ved
sommerbefaring på Ås 07.06.2017.
Presentasjonen ligger på PURAs hjemmeside.
Erfaring: Stor interesse fra de ansatte i Akershus
Fylkeskommune, viktig å få formidlet til avdelingen at de
er sentrale i gjennomføring av vannforskriften.
● Fagdag om nitrogensensor og presisjonssprøyting
09.05.2017. Se informasjon på PURAs hjemmeside.
Erfaring: En fin samling som viser at ny teknologi innen
landbruket på en god måte kan forenes med miljøriktig
drift.
Samtlige prikkpunkt: Informasjonen tas til orientering.
7

Hvordan kan
styringsgruppen
bidra til at
ambisjonsnivået i
vannområdet
opprettholdes
gjennom
operasjonelle
planer?

- erfaringer fra felles møte mellom styrings- og
prosjektgruppen
- er det behov for innføring av felles planlegging og felles
operasjonelle planer i kommunene for å sikre at
vannområdets ambisjoner blir implementert i
kommunenes planer?
Det ble en diskusjon rundt dette temaet. Hovedpunkter:
- viktig at kommunene lærer av hverandre om hvordan
de tar inn vannområdets ambisjonsnivå i sine planer. Vi
bør dele erfaringer og løfte frem de som lykkes
- dialogen mot politikerne er viktig, både når ting går
som planlagt og når det kommer til utfordringer. Vi må
rede grunnen, være våken på hva som vil kunne komme
av fremtidige utfordringer og behov for prioriteringer
- få frem hva vi får utrettet med de midlene vi har til
disposisjon. Hvordan forbedres vannkvaliteten, - og hvis
den ikke gjør det: Hvorfor?
- spill på det som allerede har politisk interesse, styr
unna de "kjedelige" tingene
- gi Fylkeskommunen de innspillene de trenger for å
bidra i gjennomføringen av vannforskriften på best mulig
måte
Vedtak:
PURAs prosjekt- og temagrupper må løfte frem
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problemstillingen og gi konkrete råd til rådmennene for
hvordan vannområdets ambisjonsnivå kan
implementeres i kommunenes operasjonelle planer.
Denne prosessen vil med fordel kunne beskrives i
kommunenes styringsdokumenter.
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Aktuelle
aktiviteter i
PURA pr.
september 2017

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

Ingen saker.

Anita B.

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

Kommentarer: Møtet var nyttig med mye god
informasjon. Prosjektleder er flink, på ballen, kan mye.
Viktig at vannområdets arbeid og resultater gjøres kjent.
Dette må forankres oppover i kommunens system. Vi
må bli flinkere til å lære av hverandre, slik sparer vi
ressurser og blir bedre.
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