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

Prosjektgruppe PURA

Til stede:

Anita Borge, vannområdeleder PURA – AB, møteleder
Stig Bell, Oppegård kommune – SB
Jan Fredrik Aarseth, Ås kommune – JFA
Knut Bjørnskau, Ski kommune – KB
Tom Wetlesen, Akershus bondelag - TW
Lars Martin Julseth, Follo landbrukskontor – LMJ
Terje M. Wivestad, Fylkesmannen i Oslo og Viken, miljøvernavd. – TMW
Estrella Fernandez, Akershus fylkeskommune - EF
Sarita Winsevik, Mattilsynet – SW

Forfall:

Odd Henning Unhjem for Gro Ravne, Frogn kommune - OHU
Reidun Isachsen, Nesodden kommune - RI
Terje Laskemoen, Oslo kommune – TL
Ola Rosing Eide, Statens vegvesen – ORE

Møteleder:

Anita Borge

Møtested:

Møterom Store salong, 2. etg. i Kulturhuset, Ås.

Møtetid:

10.12.2019 kl. 09:00 – 12.30 inkl. tapas-lunch

Neste møte:

10.03.2020 kl. 09:00 – 12:30 inkl. lunch
Møterom Nøstvedt, hos økonomiavd., Ås kommune, Rådhusplassen 29

Referent:

Terje Wivestad

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

Sak Tema
nr.
1

Godkjenning av
referat fra møtet
08.10.2019

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

1

Ansv
AB

2

Prosjektorganisasjon

Endringer i gruppene:

AB

Prosjektgruppen:
Deltakelse fra Nordre Follo kommune fra 01.01.2020:
Vedtak:
Stig Bell går ut av gruppen etter sammenslåing av Ski og
Oppegård til Nordre Follo kommune.
Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt
bebyggelse:
- Ny leder i gruppen er Line Lid Brække, Ski kommune
- Oppegård kommune: Hilde Bergheim Naustdal går ut av
gruppen fra 01.01.2019, i forbindelse med
kommunesammenslåingen
- Frogn kommune: Erika Brun vil representere kommunen
fremover sammen med Linda Malm Schmidt
- Ås kommune: Avventer ny representant i gruppen etter Lars
Buhler.
Tas til orientering

3

Økonomi

• Økonomisk bidrag fra Østfold fylkeskommune
Resterende tilskuddsmidler fra Miljødirektoratet: Kr. 35.106.
Tas til orientering
• Revidert budsjett for PURA 2019
Revidert budsjett ble gjennomgått. Oppklaring: Kommunenes
kostnader for PURAs tiltaksorienterte vannkvalitetsovervåking
inngår ikke i budsjettet for vannområdet, men fremgår i
årsmeldingene for PURA.
Vedtak:
Revidert budsjett 2019 godkjennes og legges frem for
styringsgruppen. Dersom Fylkesmannen bevilger midler etter
PURAs søknad om utvidet overvåking i Skibekken vil revidert
budsjett justeres iht. dette.
• Forslag til budsjett for PURA 2020
Forslag til budsjett for PURA 2020 ble gjennomgått. Det var
ingen kommentarer til budsjettet.
Vedtak:
Forslag til budsjett for 2020 godkjennes og legges frem for
styringsgruppen. Dersom Fylkesmannen bevilger midler etter
PURAs søknad om utvidet overvåking i Skibekken vil budsjett
for 2020 justeres iht. dette.
• Søknad til Miljødirektoratet – div. prosjekter
Det ble orientert om prioriteringer av søknadene hos
Miljødirektoratet. Restaureringsprosjekt vil prioriteres.
Vedtak: Det søkes om midler til:
- etablering av mottaksanlegg for båtseptik – kr. 100.000
- utfiske i Østensjøvann – kr. 200.000
- utarbeidelse av skjøtselsplan for Skibekken – kr.
100.000
- utbedring og sikring av
Skuterudbekken/Grytelandsbekken – kr. 300.000
Estrella orienterte om at det ville bli mulig å søke om midler
hos nyopprettet avdeling i Viken fylkeskommune: Avdeling for
Naturmiljø og restaurering.
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AB
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Tiltaksrettet
vannkvalitetsovervåking i
PURA

Ny utøver innen tiltaksorientert vannkvalitetsovervåking i PURA
fra 2020: Norconsult.
Anita orienterte om resultatet av anskaffelsen og kort om den
nye utøveren.
Knut orienterte om at Trond Stabell, Norconsult, hadde deltatt
på møte i temagruppe Biologi/limnologi 06.12.2019, der han
presenterte forslag til gjennomføring av oppdraget. Det vil bli
gjennomført en hel del nye, gode grep ift. samordning og
rapportering, blant annet vektlegging av årets resultater.
Samme utøver på hele anskaffelsen gjør det enklere å
samordne.
Trond Stabells presentasjon sendes prosjektgruppen.

AB
KB

Tas til orientering.
5

Forberedelse til Anita orienterte om status for arbeidet, der justeringer og
ny planperiode
suppleringer for data i Vann-nett står sentralt.
2022-2027 –
- "Stor-møte" med KOS-gruppen og deler av temagruppe
føringer fra
Biologi/limnologi gjennomført, samt møte med
Miljødirektoratet
landbrukskontoret. Resultat: Tiltak, påvirkninger og
på arbeid i
kostnadstall supplert og/eller justert.
vannområdene –
- Arbeidsmøte gjennomført med Statens vegvesen, "veistatus i PURA
tiltak" gjennomgått. SVV gjennomfører oppdateringene i
Vann-nett.
- Kurs i kostnadsberegninger og kvantifisering av tiltak
avholdt i regi av Miljødirektoratet. Konklusjon:
Avløpskostnader kan beholdes slik de foreligger i Vannnett for PURA, men landbrukskostnadene skal byttes ut
med sjablongkostnader. Eksempelsamling er utarbeidet
av Miljødirektoratet for beregning av kostnader. Leif
Simonsen gjør et arbeid for å "oversette" våre
eksisterende kostnader til sjablongverdier. Det
avholdes et møte med landbrukskontoret når forslag til
"nye" kostnader er klart.
- Miljømål: Vurdering skal gjøres mht. realisme i
oppnåelse av miljømål innen 2021, behov for utsettelse
til 2027 skal angis. Kommunene og
landbruksforvaltningen vil få et forslag med disse
vurderingene for godkjennelse før justeringer gjøres i
Vann-nett.
Diskusjon på vanskeligheten med å beregne kostnader for
tiltak spesielt utløst av vanndirektivet, spesielt for
landbrukstiltak.
PURAs kostnadstall er slettet i ny versjon av Vann-nett
Saksbehandler, og må manuelt føres over fra Vann-nett Portal.
Miljødirektoratet vil bli bedt om å bekoste dette arbeidet.
Ny frist for oppdateringene i Vann-nett er 31.01.2020.

AB

LMJ

Tas til orientering.
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Nytt fra
vannregionmyndigheten

Estrella orienterte.
● Planprogrammet ble politisk behandlet i november.
● Felles innspill fra Østfold, Akershus og Buskerud til forslag til
endringer i vannforskriften. Ny vannregion får navnet Innlandet
og Viken vannregion. Det mangler vannområdeledere i flere av
de åtte nye vannområdene i den nye vannregionen.
Tas til orientering.
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EF
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Temagruppene

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

Temagruppe Landbruk.
Siste møte: 31.10.2019
Neste møte: 13.02.2020

LMJ

Temaer:
 Regionale miljøkrav i vannområder i Oslo og Viken fra
2020 inkl. virkeområder:
Felles høringsinnspill fra PURA/Landbrukskontoret gitt.
Kort redegjørelse for dette. Høringsinnspillet sendes
prosjektgruppen.
 Agricat –kjøring for driftsåret 2018:
Se redegjørelse på siste møte i prosjektgruppen
08.10.2019.
 Handlingsplan for landbruk i PURA 2018-2022:
På møtet i temagruppen 31.10.2019 ble
handlingsplanen gjennomgått. En revidert plan skal
utarbeides.
 Fangdamprosjektet: Ferdigstilt. 12 av 15 dammer har
fått gratis plan for oppgradering av dammen.
 Utbedring og sikring av
Skuterudbekken/Grytelandsbekken: Ad hoc-gruppe ala
den som jobbet med Skibekken skal nedsettes. Første
møte over nyttår.
 Fagsamling om ny miljøteknologi og dyrkningsmetoder:
Positiv respons fra faglagene i Ås, Frogn og
Kråkstad/Ski på forslag til opplegg. Inviterer faglagene
til møte over nyttår. Fagsamling i Frogn neste år.
 Skibekken: Kontroll med Fylkesmannen, befaring langs
bekken 06.12.2019. En del innspill fra FM som tas med
i arbeidet som nå skal startes i
Skuterudbekken/Grytelandsbekken. En skjøtselsplan
for vegetasjonspleie må utarbeides. Se sak 8.
Tas til orientering
Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt
bebyggelse (KOS):
Anita redegjorde for Line.
Siste møte: 17.10.2019.
Neste møte: 16.01.2020.
Temaer (nytt siden siste møte i prosjektgruppen):



Tilførselsdata for 2019 – leveranse fra gruppen for året
2019: Frist for rapportering 16.01.2020.
Tilsyn med avløpsanlegg i spredt bebyggelse: Etter
behandling av saken på møtet 17.10. ble det besluttet at
notatet skulle justeres til et mulighetsstudium med flere
aktuelle løsninger for et interkommunalt samarbeid innen
tilsyn og oppfølging av mindre avløpsanlegget i spredt
bebyggelse. Odd Henning Unhjem i Frogn kommune
utarbeider en ny versjon av notatet med frist 15.12.2019.
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Line
Lid
Brækkke



"Oppvarming" til stor-møte om revideringer i Vann-nett
23.10.2019.

Tas til orientering
Temagruppe Biologi/limnologi

KB

Siste møte: 06.12.2019.
Neste møte: Ikke avtalt.
Temaer:
 Status anskaffelse vannkvalitetsovervåking, ref. sak 4.
 NIBIO utarbeider en veileder for utarbeidelse av
trendanalyser etter innspill fra vannområdene Øyeren og
PURA. Ferdigstilles ila. vinteren.
 Vanndata fra kommunenes problemorienterte overvåking
skal registreres i Vannmiljø. Det avholdes et møte mellom
Knut Bjørnskau, Terje Wivestad, Grethe Arnestad, Anita
Borge og Øivind Løvstad om den praktiske
gjennomføringen av dette 21.01.2020.
 Fagrådet:
- modellering av Oslofjorden v/ NIVA: Redegjorde for status
for modellen
- rapport fra Norconsult med sammendrag av 4 års
overvåking i fjorden
- rapport fra NIVA på mikroplast i renseanleggene og i
fjorden
- det ble oppfordret til å gå inn på Fagrådets hjemmeside
og innhente informasjon der: www.indre-oslofjord.no
 Utvidet overvåking i Skibekken: Redegjorde for søknad til
Fylkesmannen om midler til utvidet overvåking med flere
stasjoner fra "ren" sone til utløpet i Østensjøvann. Kjemi,
biologi, miljø-DNA.
 NVE etablerer vannføringsmålere i Skredderstubekken,
Greverudbekken og Tussebekken. Dalsbekken er også
aktuell.
 Online-målinger i Årungen: Henvendelse fra NMBU om
PURA vil delta i et samarbeid og bidra økonomisk til drift av
sensor. Interessant dersom blågrønnbakterier kan
registreres. Det rettes en henvendelse til NMBU om PURAs
ønsker om parametere. Dersom våre ønsker innfris kan
drift av sensoren i Årungenelva avsluttes.
Tas til orientering
8

Status for
prosjekter i
temagruppene

Skibekken/Finstadbekken, oppfølging av erosjonsreduserende
tiltak, sedimenter i bekken, kantvegetasjon. Felles
skjøtselsplan?
Diskusjon på hvordan dette bør følges opp.
Vedtak:
- oppfølging av erosjonsreduserende tiltak kan gjøres
ved en befaring til våren med påfølgende plan for
utbedringer/reparasjoner. Finansieres ved SMIL-midler.
Landbrukskontoret holder i dette.

5

LMJ

-

-

eventuell fjerning av sedimenter i bekken er innarbeidet
i politisk sak, finansiering er dermed sikret. Ski
kommune er ansvarlig.
vedlikehold av vegetasjon langs bekken: NIBIO får i
oppdrag å utarbeide forslag til skjøtselsplan. En ad hocgruppe Skjøtsel nedsettes: Lars Martin, Tom, Knut,
brukere/grunneiere, Anita. Ad hoc-gruppen vurderer på
bakgrunn av planen hva som vil være gunstige tiltak ift.
vegetasjonspleie/etablering av ny vegetasjon. Anita
holder i dette.

Septik fra fritidsbåter – forbud mot utslipp:
Mottaksstasjon for båtseptik i Bunnebotn: Budsjettvedtak i Ås
kommune før jul. Jan Fredrik vil bli kontaktperson for etablering
av anlegget.
I helhetlig plan for Oslofjorden er båtseptik inne i det første
innsatspunkt. PURA ga innspill til planen i oktober, og
fremhevet viktigheten av å få dette inn.

KB
LMJ
TW
KB
AB

JFA

Tas til orientering
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Møte i
Anita orienterte fra møtet. Referatet vil bli publisert på
styringsgruppen www.pura.no etter godkjenning.
24.10.2019
Tas til orientering

AB

10

Runde rundt
bordet –
evaluering av
møtet

Godt møte der viktige faglige diskusjoner ble tatt og vedtak
fattet. Et rolig møte. Mye nyttig informasjon. Flere viktige
oppfølgingspunkter, etablering av ad-hoc-grupper mm.
Hyggelig, godt strukturert. God møteledelse, "møteleder kaster
ikke bort tiden".

alle

11

Neste møte

10.03.2020 kl. 09.00 – 12.30, Møterom Nøstvedt, hos
økonomiavd., Ås kommune, Rådhusplassen 29.

6

alle

