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

Björn Sederholm, Ski kommune - møteleder
Linda Malm Schmidt, Frogn kommune
Anne Siri Haddeland, Oslo kommune
Marit Carlsen, Oslo kommune - observatør
Wenche Dørum, Nesodden kommune
Lars Buhler, Ås Kommune
Anita Borge, PURA

Forfall:

Hilde Bergheim Naustdal, Oppegård Kommune
Helge Klevengen, Ski kommune
Pernille Sandemose, Frogn kommune

Møtegruppe:

Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt bebyggelse - KOS

Møtested:

Frogn kommune, Rådhusveien 6

Møtetid:

17.oktober 2018 11:30-15:00

Referent:

Anne Siri Haddeland

Neste møte:

Ski kommune, Teglveien 18A, torsdag 7.februar 2019 kl 11.30-15.00, vi starter med
lunsj kl 11.30

Sak nr
1

Tema
Godkjent møtereferat fra 22.05.2018
Referat godkjennes og legges ut på PURAs hjemmeside.
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Utbedringer/arbeider og tilsyn i spredt bebyggelse 2018
Alle
Runde rundt bordet. Status for arbeidet i 2017 og planer for 2018.
Vi rapporterer uansett, og vi bør heller benytte dette punktet til å
dele erfaringer.
Neste gang tar vi en diskusjon på hvordan våre tiltak er forankret i
kommunenes planer, kommuneplaner, reguleringsplaner mm..
Oppfordret kommunene til å se på planene og finne ut hvor i
planene PURAs ambisjonsnivå er forankret. Dette blir en oppgave
til neste møte.
Ski:


Ansvarlig
Anita

Ikke noe nytt å melde
PURA
Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no

Nesodden:
 Ikke noe nytt å melde
Oppegård:
 Frafall
Frogn:.
 Ikke noe nytt å melde
Ås:



Tømrernes feriehjem og Askehaugåsen (hyttefelt) er oppe
til omregulering til boligfelt. Hyttene må da koble seg til
VA-nettet som gir bedre forhold i nedslagsfeltet til
Bunnefjorden.

Oslo:
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Ikke noe nytt å melde

Utbedringer/arbeider på kommunalt ledningsnett
Alle
Runde rundt bordet. Status for arbeidet i 2017 og planer for 2018.
Ski:


Pågående plan for hele Ski sentrum.

Nesodden:
 Ikke noe nytt å melde
Ås:



Rehabilitering ved Togrenda (Vinterbro) fortsetter. Del II er
nå startet opp, ca. 2000 m i 2018. Antatt ferdig ila 2019.
Solberg Øst skal bygges ut. Behov for å redusere
mengden fremmedvann fra området.

Frogn:
 Et boligområde bygges ut på Haneborgenga, vis a vis
Frogn driftsstasjon. Området får kommunalt ledningsnett.
Oppegård:


Frafall

Oslo:
 Ikke noe nytt å melde
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Andre viktige aktiviteter/hendelser i din kommune som også Alle
bør rapporteres?
Pågår andre aktiviteter som kan påvirke vannkvaliteten i din
kommune – som ikke hører inn under sak 2 og 3 - men likevel bør
rapporteres inn og tas med som hendelse i årsrapporten for
vannkvalitetsovervåking i PURA?
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Oslo:


Ski:




Ikke noe nytt å melde

Fosstjern i Langhus skal bygges ut, og det er ønskelig
med overvåking i anleggsperioden.
Snipetjern ligger nedstrøms E6 og nytt beredskapssenter,
og det er bekymring for forurensning og større belastning
til tjernet.
Snødeponiet i Oppegårdveien: Det er tatt prøver i bekk
nedstøms deponiet og i jordsmonnet, lav forurensning.

Oppegård:
 Frafall
Nesodden:
 Ikke noen nytt å melde
Frogn:
 Ikke noe nytt å melde
Ås:
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Ønsker å satse på et felles snødeponi med Frogn
kommune i Frogn med krav til både sedimentering og
fordrøyning.

Drift/vedlikehold av sandfang
Runde rundt bordet. Pålegg fra Fylkesmannen med frist 15.juni
2018 - status.

Alle

I forbindelse med pålegget har Fylkesmannen sendt ut et skjema
hvor kommuner bes melde inn data. Disse dataene ble bl.a.
benyttet på Fylkesmannens overvannsseminar 7. mars.
Nesodden ikke med i oversikten – Linda oversender til Wenche.
Flere deltok på seminaret, Urban avrenning, i regi av Norsk
Vannforening 15.oktober. Her var sandfang et av hovedtemaene.
Oppegård:
 Frafall
Ski:


Ikke noe nytt å melde

Frogn:
 Ikke noe nytt å melde
Nesodden:
 Ikke noe nytt å melde
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Linda

Ås:


Ikke noe nytt å melde

Oslo:
 Ikke noe nytt å melde
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Overvann
Runde rundt bordet. Status for arbeidet for å redusere ulempene
ved overvann i kommunene.




Alle

COWI har utarbeidet en veileder til overvannsnorm for
vannområdene Glomma Sør og Morsa. Björn gikk raskt
igjennom veilederen og viste til en presentasjon som
følger med veilederen. Oppfordret kommunene til å bruke
dokumentene.
Lars presenterte Ås kommunes strategi: "Plan- og
tiltaksrapport for reduksjon av fremmedvann".
Presentasjon er vedlagt referatet.

Oppegård:
 Frafall
Ski:
 Ikke noe nytt å melde
Nesodden:
 Multiconsult utarbeider en modell for overvann for
kommunen.
Ås:
 Ikke noe nytt å melde
Frogn:
 Ikke noe nytt å melde
Oslo:
 Ikke noe nytt å melde
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Nedgravde oljetanker
Alle
På grunn av tidsnød måtte dette punktet utgå. Settes opp igjen på
neste møte.
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Internt PURA-seminar 2019
Ad hoc-gruppe bestående av temagruppeledere og Anita satt.
Jobber mot internt PURA-seminar 14.2.2019. Hver temagruppe
får en bolk, og skal ha en case å fremføre i tillegg til status.
KOS-gruppas case, Kolbotnvann, er valgt fordi vannet ikke har
tilliggende landbruk – kun VA + vei/tette flater som forurensere.
Seminar avholdes på Thon Hotel Ski. Gruppen ble oppfordret til å
melde seg på.
Øvrige tema på seminaret blir "løser vannområdet oppgavene",
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og "hva forventes av oss videre?" samt eksterne
foredragsholdere.

Bjørn

Bjørn skal presentere tiltak som er gjennomført på ledningsnettet,
i spredt bebyggelse og med overvann i PURAs eierkommuner
2008-2018. Til dette trenger han data fra KOS-gruppa, det
alle
kommer en bestilling på dette.
9

Nytt fra PURA
Anita
Årsrapport
 Årsrapporten er sterkt forsinket. Den har vært til
kvalitetssikring, og publiseres snarlig.
Vannmyndigheten
 Vannregionmyndigheten koordinerer arbeidet med
planprogram med hovedutfordringer for vannregionen og
vannområdene, som kommer på høring 1.april 2019.
PURA utarbeider dokumentet "Hovedutfordringer i
vannområdet PURA" innen jul, iht. fristen fra
vannregionmyndigheten.
Septik fra fritidsbåter
 Det jobbes for å få et mottak for septik fra fritidsbåter i Ås
kommune. Det er ønskelig med snarlige politiske vedtak i
Ås og Oppegård kommuner, slik at forbudet kan innføres
før båtsesongen 2019. Dette ble redegjort for Ola
Elvestuen på møte med ham 5. september.
Helhetlig plan for Oslofjorden
 Det skal utarbeides en helhetlig plan for Oslofjorden med
innspillskonferanse 19.nov 2018.
Utfiske Østensjøvann
 Det er gjennomført et forprosjekt for et eventuelt utfiske i
Østensjøvann. Dette er redegjort for på møte i
temagruppe Biologi/limnologi. Rapport utarbeides, og det
vil bli tatt en avgjørelse på om et utfiske skal
gjennomføres eller ikke. Thrond Haugen vil foredra om
dette på PURAs seminar 14.02.2019.
VANN-nett
 Glimrende runde som er gjort i VANN-nett der
eierkommunene og landbrukskontoret har bidratt til å
oppdatere tiltakene som ligger inne for PURA.
Brosjyre om pleie av kantsonen
 Brosjyre om pleie av kantsonen langs bekker i
jordbrukslandskap er utarbeidet av PURA og
landbrukskontoret i samarbeid med NIBIO, og er nå
ferdigstilt. Ligger på www.pura.no
 Brosjyren har fått mange gode tilbakemeldinger fra
grunneierne og forvaltningen.
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Skibekken – utbedring og sikring
 Tiltak er igangsatt og ventes sluttført innen vår 2019. Det
gjennomføres plastring/steinsetting av sidekanter,
terrassering i bekkeløpet og utbedring av rørutløp.
10

Fastsettelse av neste møtested og -dato
Ski kommune, Teglveien 18A, torsdag 7.februar 2019 kl. 11:30 –
15:00, med lunsj fra kl 11.30. Referent: Hilde
(Nesodden, 23.mai 2019. Referent: Lars)
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Eventuelt
- VANN-nett: alle kommuner har oppdatert sine tiltak.
Videre arbeid? Anita redegjorde for Vann-netts rolle i det
videre arbeidet etter vannforskriften.
- Diskusjon fra KOS-møtet 22. mai 2018 ang. hva vi
rapporterer på. Anita redegjorde for diskusjon i møte i
temagruppe Biologi/limnologi 10.oktober 2018.
Diskusjonen om PURA skal innlemme flere parametere i
sin tiltaksorienterte vannkvalitetsovervåking tas inn i ad
hoc-gruppe Anskaffelser sitt arbeid med ny
kravspesifikasjon for overvåkingen.
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Anita

