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

Styringsgruppen i PURA

Til stede:

Trine Christensen, leder av styringsgruppen, møteleder
Wenche Folberg, Nesodden kommune
Pia Eide Husstad, Akershus fylkeskommune
Anita Borge, vannområdeleder PURA

Forfall:

Lars Henrik Bøhler, Oppegård kommune
Jane Short Aurlien, Ski kommune
Harald K. Hermansen, Frogn kommune
Trond Løfsgaard, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, observatør
Gro Herheim, Nordre Follo kommune, observatør

Møtested:

Kulturhuset, Ås kommune, møterom Store salong

Møtetid:

25.01.2019 kl. 09.00 - 10.30

Referent:

Anita Borge

Neste møte:

Tidspunkt avtales senere

Sak Tema
nr.

Vedtak/oppfølging

Ansvarlig

1

Godkjenning av
møtereferat fra
møte 25.04.2018

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

Anita B.

2

Prosjektorganisering

Status for sammensetning av og deltakelse/mangel på
deltakelse i gruppene. Endringer siden 25.04.2018

alle

Temagruppe Landbruk:
Follo landbrukskontor: Tormod Solem har gått ut av
gruppen.
Temagruppe Biologi/limnologi og Kommunalteknikk,
overvann og spredt bebyggelse (KOS):
Edle Ludvigsen og Lars Buhler har byttet plass, slik at

PURA
Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no

Edle nå sitter i temagruppe Biologi/limnologi og Lars i
temagruppe KOS.
Det er god oppslutning på møter i samtlige grupper, og
kommunenes representanter leverer stort sett det som
kreves. Imidlertid har det vært noen utfordringer med å
få leveranser som skal benyttes til temagruppe KOS sitt
innlegg på PURA-seminar 14.02.2019. Det tas sikte på
at dette løser seg.
Listen over prosjektdeltakere legges ved referatet.
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.
3

Økonomi

● Revidert budsjett for PURA 2018
Anita redegjorde for revidert budsjett.
Det ble stilt spørsmål ved om ikke revidert budsjett
kunne vedtas ved mailutveksling tidligere på året, det
året budsjettet gjelder for. Anita informerte om at revidert
budsjett ofte ikke var klart før i desember, siden en del
av tilskuddsmidlene kommer på slutten av året.

Anita B.

Vedtak:
Revidert budsjett for 2018 vedtas.
● Budsjett for PURA 2019
Anita redegjorde for budsjettet.
Vedtak:
Budsjett for 2019 vedtas.
4

Høring av
planprogram og
hovedutfordringer
2019: Dokumentet
"Hovedutfordringer i
vannområdet
PURA"

Anita redegjorde. Vi er nå inne i en ny rulleringsfase som
skal resultere i regional vannforvaltningsplan med
tiltaksprogram for vannregion Glomma 2022-2027.
Følgende dokumenter er utarbeidet, og ble godkjent i
møte i vannregionutvalget 24.01.2019:
- Planprogram for regional vannforvaltning 2022-2027
- Hovedutfordringer i vannregion Glomma – tidligere
"vesentlige vannforvaltningsspørsmål"
- Hovedutfordringer i vannområdet PURA – tidligere
"vesentlige vannforvaltningsspørsmål". Tilsvarende
dokument er utarbeidet i de øvrige vannområdene i
vannregion Glomma.
Dokumentet "Hovedutfordringer i vannområdet PURA"
sendes styringsgruppen.
Informasjonen tas til orientering.

2

Anita B.

5

Tiltaksorientert
• Årsrapport 2017
vannkvalitetsEn lang- og en kortversjon ble publisert på www.pura.no
overvåking i PURA i november 2018.

Anita B.

• Anskaffelse av tjenester innen vannkvalitetsovervåking
fra 2020
Ad hoc-gruppe etablert, bestående av:
Knut Bjørnskau, Ski kommune
Randi Aamodt, Oppegård kommune alt. Anne-Marie
Holtet, Ski kommune
Terje Wivestad, Fylkesmannen i Oslo og Viken
Anna-Lena Beschorner, Oslo VAV
Anita Borge, PURA
Oslo VAV har svart positivt til å bistå med
anskaffelsesfaglig bistand.
(I etterkant av møtet ble det klart at Oslo VAV allikevel
ikke kunne bistå PURA i denne anskaffelsen, og det må
finnes en ny løsning på behovet).
Informasjonen tas til orientering.
6

Utslipp av septik
fra fritidsbåter i
Oslofjorden

Trine og Anita redegjorde. Frogn kommune vedtar et
forbud når ny mottaksstasjon for båtseptik er på plass i
Vindfangerbukta, fortrinnsvis innen båtsesongen 2019.
Oppegård kommune tar sikte på politisk behandling i
løpet av våren 2019. I Ås kommune har saken stoppet
litt opp, og Anita uttrykte bekymring for dette.
Forslag til plassering av mottaksstasjon i Bunnebotn må
utredes nærmere, og dette skal gjøres i regi av
kommunalteknisk avdeling i Ås. Anita inviteres til et
møte med det første, Trine purrer på kommunalteknisk
avdeling.

Anita B.

Trine Chr.

Informasjonen tas til orientering.
7

Kommunikasjon/
seminarer/
workshops

• Informasjonstavle om PURA og tiltak i Skibekken ved
gang- og sykkelveien mellom Holstad og Ski
Anita informerte om at tavla ble montert like før jul, og at
mange tydeligvis benytter seg av QR-koden på
plansjene, siden besøkstallet på PURAs hjemmeside
har økt noe etter at tavla ble satt opp.

Anita B.

• Internt PURA-seminar 14.02.2019
Anita informerte om status for planlegging og påmelding.
Planleggingen er i rute, og det er god oppslutning om
seminaret med mange påmeldinger. Rådmennene er
opptatt på en annen samling denne dagen og kan
dessverre ikke stille.
Informasjonen tas til orientering.
8

Hovedaktiviteter i
PURA pr.
januar 2019

Anita redegjorde for de viktigste aktivitetene i
vannområdet akkurat nå.
Listen over aktiviteter legges ved referatet.
Informasjonen tas til orientering.

3

Anita B.

9

Eventuelt

• Ny fylkeskommune Viken
Pia Eide Husstad orienterte om status for den nye
fylkeskommunen Viken. Arbeidet mot vannområdene vil
antagelig ikke bli vesentlig endret.
• Behov for ekstra midler til tiltaksgjennomføring i PURA
Anita har vært i kontakt med Anja Winger, Akershus
fylkeskommune, om behov for ekstra midler til
tiltaksgjennomføring i PURA. Dette dreier seg om tiltak i
Skibekken og etablering av mottaksstasjon for båtseptik.
Akershus fylkeskommune har bedt Miljødirektoratet om
øremerkede midler til PURA i tillegg til det årlige
tilskuddet.
Vannområdet kan tidligst få overført eventuelle midler i
mars 2019, etter politisk behandling i Akershus
fylkeskommune.

Pia E. H.

Pia E. H
Anita B.

Informasjonen tas til orientering.
-

10

Evaluering av
Kommentarer: Et godt møte med mye nyttig informasjon
møtet – hva var
fra vannområdeleder.
bra, hva gjør vi
bedre neste gang?

4

alle

