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

Styringsgruppen i PURA

Til stede:

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

Forfall:

Wenche Folberg, Nesodden kommune
Jane Short Aurlien, Ski kommune
Harald K. Hermansen, Frogn kommune
Monica Lysebo, Oppegård kommune
Trond Løfsgaard, Fylkesmannen i Oslo og Viken, observatør
Gro Herheim, Nordre Follo kommune, observatør

Møtested:

Møterom Nøstvet, Rådhusplassen 29, 2. etg., Ås

Møtetid:

24.10.2019 kl. 09.00 - 10.30

Referent:

Anita Borge

Neste møte:

Tidspunkt avtales senere

Siden det helt frem til arrangering av møtet ble meldt avbud viste møtet seg å
ikke være vedtaksført. Møtet ble dermed et orienteringsmøte og vedtak ble ikke
fattet.
Sak Tema
nr.

Vedtak/oppfølging

Ansvarlig

1

Godkjenning av Møtereferatet godkjennes med en liten korrigering under
møtereferat fra sak 5 og legges ut på web-siden til PURA.
møte 25.01.2019

2

Prosjektorganisering

- Status for sammensetning av og deltakelse/mangel på
deltakelse i gruppene. Endringer siden 25.01.2019

Anita B.

alle

Styringsgruppen:
● Oppegård kommune: Lars Henrik Bøhler har sluttet.
Monica Lysebo, fungerende rådmann, sitter til 01.01.2020,
da Nordre Follo kommune etableres.
Gro Herheim, administrasjonssjef i Nordre Follo, går inn i
styringsgruppen fra 01.01.2020 og erstatter rådmennene i
Ski og Oppegård.
PURA
Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no

● Akershus fylkeskommune: Pia kommer med en
tilbakemelding på hvem som skal representere Viken
fylkeskommune etter nyttår.

Pia

Prosjektgruppen:
● Frogn kommune: Odd Henning Unhjem sitter som fast
stedfortreder for Gro Ravne. Dette er avklart i
mailutveksling med Harald Hermansen.
● Akershus fylkeskommune: Anja Winger har sagt opp sin
stilling og Estrella Fernandez har fått fast stilling.
Pia melder tilbake hvem som skal sitte i PURAs
prosjektgruppe fra Akershus fylkeskommune fremover.

Pia

Temagruppe Biologi/limnologi:
● Nesodden kommune: Andrew Bennett har sluttet, Lars
Blingsmo går inn i gruppen.
● Oslo kommune: Toril Giske sitter som eneste
representant fra Oslo etter at Anna-Lena Beschorner har
gått over i en annen stilling i Oslo VAV.
● Akershus fylkeskommune: Pia melder tilbake hvem som
skal sitte i PURAs prosjektgruppe fra Akershus
fylkeskommune fremover.
Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt
bebyggelse:
● Ås kommune: Lars Buhler slutter i sin stilling, avventer ny
representant inn i temagruppen. Trine ber om at ny
representant oppnevnes snarlig.
● Frogn kommune: Pernille Sandemose har sluttet, Erika
Brun går inn i gruppen.
Listen over prosjektdeltakere legges ved referatet.
Informasjonen tas til orientering.
-Videreføring av vannområdets arbeid etter 2021
-Videreføring av vannområdets stilling etter 2021
-Informasjonsrunde i kommunestyrene vinteren/våren
2020
Sakene utsettes til neste møte i styringsgruppen.

2

Pia

Trine

3

Økonomi

• Økonomiske bidrag til PURA frem til nå i 2019
Anita redegjorde for økonomiske bidrag frem til d.d.:

Anita B.

Økonomiske bidrag i 2019 – frem til 24.10.2019:
Østfold
fylkeskommune

Kr.
237.500

Akershus
fylkeskommune

Kr.
230.000

Akershus
fylkeskommune
Fylkesmannen

Kr.
100.000
Kr.
300.000

Totalt:

867.500

tilskuddsmidler fra
Miljødirektoratet til drift og
administrasjon i
vannområdet
budsjetterte og statlige
midler til formidling og drift i
vannområdet
midler for etablering av
mottaksanlegg for båtseptik
til tiltaksorientert
vannkvalitetsovervåking
2019

Pia melder fra internt om at Akershus fylkeskommune skal
betale sine bidrag til PURA snarlig.

Pia

Informasjonen tas til orientering.
4

Tiltaksorientert
vannkvalitetsovervåking i
PURA

• Årsrapport 2018
En lang- og en kortversjon er publisert på www.pura.no
Hovedtrekkene fra overvåkingsresultatene ble gjennomgått.
Det vises til rapportene for konklusjoner, i første rekke til s.
10 og 11 i kortversjonen.
Informasjonen tas til orientering.
• Innhenting av tjenester for videreføring av
vannkvalitetsovervåkingen fra 2020
Anita orienterte.
Anskaffelsesfaglig bistand fra Innkjøpskontoret AS ved Roy
Pettersen. Konkurransen er gjennomført som en TEDkonkurranse med forhandlinger etter forskriftens del I og III.
Krevde prekvalifisering. 4 firmaer sendte
kvalifiseringssøknad/forespørsel om å delta, samtlige ble
kvalifiserte.
Disse har sendt inn opprinnelige tilbud, reviderte tilbud og
endelige tilbud.
Forhandlinger er gjennomført. Vi har hatt tre
evalueringsmøter. Utøver er valgt, karensperioden utgår
28.10.2019.
Det vil, slik det fremgår av priser hos tilbyder, bli noe
økning i kostnader ved inngåelse av nye kontrakter for
tjenestene. Samtidig har vi fått en økning i kvalitet på flere
av tjenestene, og nye friske øyne som ser nye løsninger på
å fremstille resultatene mer brukervennlig.
Informasjonen tas til orientering.

3

Anita B.

5

Status for
regionale vannforvaltningspla
ner med
tiltaksprogram

Anita redegjorde for prosessen fra dokumentene
Hovedutfordringer og planprogram frem til nå. Føringer fra
Miljødirektoratet går ut på at vannområdenes bidrag skal
skje ved oppdateringer i Vann-nett: Vannområdene skal
bistå kommunene og landbruksforvaltningen med å
revidere miljømål, påvirkninger, tiltak og kostnader. PURA
gjør dette arbeidet på vegne av kommunene og
landbruksforvaltningen, og har kommet godt i gang. Frist
for oppdateringen er 31.12.2019.

Anita B.

Informasjonen tas til orientering.
6

Utslipp av
septik fra
fritidsbåter i
Oslofjorden

Anita redegjorde.
Forskriften politisk vedtatt i samtlige kommuner.
Politisk vedtak i kommunestyret i Ås kommune i september
2019 om å etablere et mottaksanlegg i Bunnebotn, ved
Nesset. Anslått kostnad: Kr. 950.000.
PURA bidrar med kr. 200.000
AFK bidrar med kr. 100.000
PURA søker Miljødirektoratet om ytterligere midler i januar
2020.

Anita B.

Informasjonen tas til orientering.
7

Kommunalt
samarbeid om
oppfølging og
tilsyn av
avløpsanlegg i
spredt
bebyggelse

Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt
bebyggelse ser et behov for kommunesamarbeid innen
utøving av myndighetsutøvelse for avløp i spredt
bebyggelse, og i oppfølging av tilsyn for anleggene.

Anita B.

Et utkast til notat om et kommunesamarbeid er utarbeidet i
temagruppen, og skal sluttføres av Frogn kommune.
Saken settes opp på neste møte i styringsgruppen.
Informasjonen tas til orientering.

8

Hovedaktiviteter i
PURA pr.
oktober 2019

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

9

Eventuelt

Ingen saker
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