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

Prosjektgruppe PURA

Til stede:

Anita Borge, prosjektleder PURA – AB, møteleder
Jan Fredrik Aarseth, Ås kommune – JFA
Pernille Sandemose, Frogn kommune - PS
Stig Bell, Oppegård kommune – SB
Wenche Dørum for Reidun Isachsen, Nesodden kommune - WD
Lars Martin Julseth, Follo Landbrukskontor – LMJ
Tom Wetlesen, Akershus bondelag - TW
Terje M. Wivestad, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, landbr.avd. – TMW
Anja Celine Winger, Akershus fylkeskommune – AW
Sarita Winsevik, Mattilsynet – SW
Edle Ludvigsen, Ås kommune - EL

Forfall:

Knut Bjørnskau, Ski kommune – KB
Reidun Isachsen, Nesodden kommune – RI
Terje Laskemoen, Oslo kommune – TL
Ola Rosing Eide, Statens vegvesen – ORE

Møteleder:

Anita Borge

Møtested:

Gamle Tårnhuset Restaurant, Kolbotnveien 31, Kolbotn.

Møtetid:

12.12.2017 kl. 09:00 – 12:00 med påfølgende julelunch

Neste møte:

06.03.2018 kl. 09.00- 12.30 i Kulturhuset, Ås, møterom Store salong, 2. etg.

Referent:

Anja Winger

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

Sak Tema
nr.
1

Godkjenning av
referat fra møtet
18.10.2017

Vedtak / oppfølging
Det var ingen kommentarer til referatet.
Vedtak: Referatet godkjennes og legges ut på web-siden.

1

Ansv
AB

2

Økonomi

• Revidert budsjett for PURA 2017
Revidert budsjett for PURA 2017 ble gjennomgått, inkludert
en redegjørelse for bruk av midler til større prosjekter i 2018.
Det ble gitt en kommentar om at forutsigbarheten i
bevilgningene av statlige tilskuddsmidler til vannområdene
kan svekkes ved departementenes forslag til endringer i
gjennomføring av vannforskriften (sak 6).

AB

Revidert budsjett for PURA 2017 tas til orientering.
• Budsjett for PURA 2018
Forslag til budsjett for PURA 2018 ble gjennomgått.
Vedtak: Forslag til budsjett 2018 godkjennes og oversendes
styringsgruppen for godkjenning der.
3

Nytt fra
vannregionmyndigheten

Anja orienterte:

AW

- Klima- og miljødepartementets og Olje- og
energidepartementets forslag til endringer i vannforskriften
og naturmangfoldloven: Akershus fylkeskommune har
utarbeidet forslag til høringsuttalelse som skal politisk
behandles i fylkestinget 18.12.2017 før innsending.
- Rapporteringssystemet Glommadata: Det tas sikte på at
systemet skal ferdigstilles på nyåret. Noen siste justeringer
gjenstår, dette jobber NIBIO og vannområdet Øyeren med.
- Vannregionmyndigheten har arrangert kurs for
vannområdelederne med tittel "Hvordan lede uten å være
sjef?"
Tas til orientering

4

Temagruppene

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

Temagruppe Landbruk:

LMJ

Siste møte 13.10.2017 hos Tom Wetlesen. Temaene ble det
redegjort for på siste møte i prosjektgruppen 18.10.2017.
Neste møte i temagruppen: 19.12.2017.
Lars Martin presenterte oppdatert handlingsplan for landbruk
i PURA 2016-2021. Se presentasjonen her.
Temagruppe Biologi/limnologi:
Anita redegjorde for Knut.
Siste møte 22.11.2017. Temaer:
● Skibekken/Finstadbekken.
Egen sak (sak 5).
● Septik fra fritidsbåter.
Egen sak (sak 5).
● Fjerning av alger ved lydbølger.
Mulig pilot i Kolbotnvann ble kansellert pga. dokumentert
fare for skadelig effekt på zooplankton, makrofytter og fisk.

2

KB

● Mikroplast:
- forurensning fra kunstgressbaner. Kommunenes ansvar og
myndighet. Gjennomføring av tiltak i kommunene. Brev fra
Akershus fylkeskommune til Kulturdepartementet.
- mikroplast i Ren Kystlinje-prosjektet, utarbeidelse av felles
retningslinjer for håndtering av mikroplast.
● Krepsepest – erfaringer fra Morsa. Krepsepest er ikke
påvist i PURA, men det er viktig å være på vakt.
Fylkesmannen og Mattilsynet har viktige roller i
overvåkingen.
● Høringsnotat til Klima- og miljødepartementet/Olje- og
energidepartementet.
Egen sak (sak 6).
● Innspill om reduksjon i analyser i
vannkvalitetsovervåkingen 2018: Suspendert stoff og
suspendert gløderest. Fylkesmannen skal uttale seg om
dette.
● Utbyggingspress i Ski kommune –
rekkefølgebestemmelser/forurensning.
● Fagrådet: Kort redegjørelse om de siste aktivitetene.
Neste møte: 25.01.2018.
Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt
bebyggelse (KOS):

EL

Edle redegjorde.
Siste møte: 14.09.2017 hos Oslo VAV. Temaene ble det
redegjort for på siste møte i prosjektgruppen 18.10.2017.
KOS-gruppen får en sentral rolle i rapportering av tiltak innen
kommunalt avløp, spredt bebyggelse og tette flater via
OneDrive-systemet. Denne rapporteringen gjør gruppen
årlig, og resultatene presenteres i PURAs årsrapport for
vannkvalitetsovervåking (beregnede fosfortilførsler i
tiltaksområdene).
På neste møte er nedgravde oljetanker tema.
Neste møte: 18.01.2018.
Tas til orientering
5

Status for arbeid i
eksisterende og
nylig igangsatte
ad hoc-grupper

● Skibekken/Finstadbekken – utbedring/sikring:
AB/
Anita og Lars Martin redegjorde for aktivitetene siden siste
LMJ/
møte i prosjektgruppen.
KB
- møte avholdt 16.11.2017. PURA, Ski kommune,
Landbrukskontoret, grunneiere og drivere deltok.
- NIBIO v/ Atle Hauge har levert en ferdigstilt detaljrapport,
inneholdende ferske kostnadstall, mer detaljert beskrivelse
av tiltaksgjennomføringen (arbeidstegninger), oversiktskart
- NVE, AFK og FMOA har gitt tillatelser til gjennomføring av
tiltak
- Ski kommune v/ byggesak skal gi en formell bekreftelse på
at det ikke er nødvendig å søke kommunen om tillatelse etter
plan- og bygningsloven.
- det er innhentet kompetanse for felling og bortkjøring

3

av trær/vegetasjon som luter ut i bekken eller som må
fjernes på grunn av tiltaksgjennomføringen. Arbeidet er i
gang.
- en driver går i gang og gjennomfører tiltak fra nordenden av
bekken i vinter
- Lars Martin er i dialog med disse to utøverne
● Septik fra fritidsbåter – forbud mot utslipp:
Anita redegjorde for status.
Felles politisk sak med forslag til forskrift ble oversendt
kommunene Frogn, Nesodden, Oppegård og Ås 2.
november med anmodning om politisk behandling. Saken
behandles politisk i de respektive kommunene i løpet av
vinteren, det ble redegjort for tidsplanen for dette.

AB

Tas til orientering
6

Synspunkter/
medvirkning/
bidrag fra PURA

• Klima- og miljødepartementet/Olje- og
energidepartementet: Forslag til endringer i vannforskriften
og naturmangfoldloven. Konsekvenser for vårt arbeid.
Høringsuttalelse fra PURA

AB

Et forslag til høringsuttalelse fra PURA ble sendt gruppen
01.12.2017. Anita redegjorde for innholdet og bakgrunnen
for dette: Diskusjon i prosjektgruppen 18.10.2017, påpeking
av vannområdenes rolle i arbeidet etter vannforskriften,
andres uttalelser (Østfold fylkeskommune, Akershus
fylkeskommune, vannområder i Østfold), kommentar fra
NIBR.
Forslaget ble diskutert.
Vedtak: Forslag til høringsuttalelse godkjennes av
prosjektgruppen og sendes styringsgruppen for forankring
der.
7

Kommunikasjon/
seminarer/
workshops

• PURA 10 år. Markering: Fagseminar med middag,
Ingierstrand Bad Restaurant 08.05.2018
Anita orienterte for status for planleggingen. Hele
prosjektorganisasjonen er varslet om dato. Lokaler er
booket. Første møte i ad hoc-gruppe PURA 10 år avholdes
21.12.2017.
Det kom noen innspill på innhold og opplegg for seminaret
som ble notert.
• Seminar Haldenvassdraget: "Hva har vi oppnådd og hvor
går veien videre?" 31.10.2017
Anita og Lars Martin deltok fra PURA. Det ble orientert kort
om innholdet. Erfaringer fra dette seminaret kan benyttes i
planleggingen av PURAs jubileumsseminar.
• Seminar hos Det Norske Videnskapsakademi: "Vann –
natur, kultur og politikk" 21.11.2017
Anita deltok. Seminaret satte vann i et interessant perspektiv
sett i forhold til vårt daglige arbeid innen vannforvaltningen.
Orienteringssaker

4

AB

KB,
LMJ,
PS

AB

AB

8

Runde rundt
bordet

God tidsstyring, som vanlig. Saklig, lite digresjoner. Gode
informasjonssaker. Godt forberedte vedtakssaker.
Spennende. Fylkesmannen vil delta på møtene fremover, de
gir nyttig informasjon.
Fint om det kommer klart frem i innkallingen dersom
møtedeltakerne skal komme med spesielle meninger under
sakene.
I dag var det et noe roligere møte enn det har pleid å være
tidligere…

alle

9

Neste møte

Tirsdag 06.03.2018.

alle
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