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

Prosjektgruppe PURA

Til stede:

Anita Borge, vannområdeleder PURA – AB, møteleder
Knut Bjørnskau, Nordre Follo kommune – KB
Odd Henning Unhjem for Gro Ravne, Frogn kommune - OHU
Reidun Isachsen, Nesodden kommune - RI
Terje Laskemoen, Oslo kommune – TL
Lars Martin Julseth, Follo landbrukskontor – LMJ
Terje M. Wivestad, Fylkesmannen i Oslo og Viken, miljøvernavd. – TMW
Estrella Fernandez, Viken fylkeskommune - EF
Sarita Winsevik, Mattilsynet – SW

Forfall:

Anette Bjerke, Ås kommune – ANB
Tom Wetlesen, Akershus bondelag - TW
Ola Rosing Eide, Statens vegvesen – ORE

Møteleder:

Anita Borge

Møtested:

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

Møtetid:

10.03.2020 kl. 09:00 – 12.00 inkl. lunch

Neste møte:

17.06.2020 kl. 09:00 – 12:30 inkl. lunch
Møterom i brakke bak kantina på driftssentralen, Nordre Follo kommune,
Teglveien 18, Drømtorp, Ski

Referent:

Odd Henning Unhjem

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

Sak Tema
nr.
1

Godkjenning av
referat fra møtet
10.12.2019

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

Styringsgruppen:
- Nordre Follo kommune: Monica Lysebo erstattes av Gro
Herheim
- Viken fylkeskommune: Pia Eide Husstad erstattes av Elin
Tangen Skeide
- Fylkesmannen i Oslo og Viken: Trond Løfsgaard erstattes av
Otto Galleberg (seksjonssjef Landbruksavd.), alt. Hilde Sundt
Skålevåg (seksjonssjef klima- og miljøvernavd.)
Prosjektgruppen:
- Ås kommune: Jan Fredrik Aarseth erstattes av Anette Bjerke,
virksomhetsleder teknikk
- Fylkesmannen i Oslo og Viken: Terje Wivestad går ut,
erstattes av Håvard Hornnæs, seniorrådgiver klima- og
miljøvernavd.)
Temagruppe Biologi/limnologi:
- Fylkesmannen i Oslo og Viken: Terje Wivestad erstattes av
Håvard Hornnæs
Temagruppe Landbruk:
- Kråkstad og Ski Bondelag: Kjell Johansen erstattes av Jan
Ivar Tjernæs
Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt
bebyggelse:
- Ås kommune: Ny representant i gruppen er Karoline Dahl
Myrstad
Tas til orientering

3

Økonomi

• Økonomisk bidrag fra Fylkesmannen i Oslo og Viken

AB

Tildelt etter søknad om utvidet overvåking i Skibekken:
kr. 45.000.
• Søknad til Miljødirektoratet – div. prosjekter
-

utarbeidelse av skjøtselsplan for Skibekken, kr. 100.000
etablering av mottaksanlegg for båtseptik, kr. 100.000
gjennomføring av utfiske i Østensjøvann, kr. 200.000
utbedring og sikring av
Skuterudbekken/Grytelandsbekken, kr. 300.000
Totalt kr. 700.000
Søknad var på høring i prosjektgruppen før jul (17.-19. des.),
ble sendt 19. des. Venter svar ved påsketider.
Tas til orientering
4

Årsmelding for
PURA 2019

Årsmeldingen ble sendt prosjektgruppen for kommentarer
20.02.2020, med frist 27.02. Få kommentarer.
Årsmeldingen er nå til godkjenning hos Trine Christensen.
Publiseres på www.pura.no når den er godkjent av
Trine/styringsgruppen.
Tas til orientering

2

AB

5

Tiltaksrettet
vannkvalitetsovervåking i
PURA

Ny utøver innen tiltaksorientert vannkvalitetsovervåking i PURA
fra 2020: Norconsult.
Anita orienterte om konsekvensene for kommunenes
økonomiske bidrag. Foreløpige beregninger viser at det vil bli
en økning på 30-40 % i kostnadene. Dette skyldes til dels en
økning i antall parametere (metaller og miljøgifter er nå
inkludert), til dels en mer markedsriktig pris hos utøver enn det
vi har hatt med Faun.
Listen over mottakere av fremtidige fakturaer fra Norconsult ble
gjennomgått.

AB
KB

Tas til orientering.
6

Forberedelse til
ny planperiode
2022-2027 –
føringer fra
Miljødirektoratet
på arbeid i
vannområdene –
status i PURA

Anita orienterte om status for arbeidet med revidering av
PURAs data i Vann-nett. Arbeidet er nå ferdigstilt. Dette har
hovedsakelig bestått i å revidere:
- tiltak: Oversikt over nye tiltak, justeringer av eksisterende
tiltak
- påvirkninger: Nye, og justering av eksisterende påvirkninger
- kostnader: Oppdatering iht. "Eksempelsamling for
utarbeidelse av kostnadsanslag" av nov. 2019 fra
Miljødirektoratet.
Statens vegvesen har lagt inn data iht. møtet vi hadde med
dem i november 2019.
Data er justert for de vannforekomstene som kom til eller ble
endret av NVE i november 2019.

AB

Tas til orientering.
7

Nytt fra
vannregionmyndigheten

Estrella orienterte:
● Møter med Miljødirektoratet om utarbeidelse av
konsekvensutredning ifm. de regionale planene.

EF

● Møte med andre vannregionnettverk. Diskuterer
planbestemmelser, retningslinjer og koordinering på nasjonalt
nivå.
● Møter med Sverige om grensevassdragene.
● Det ble redegjort for ansvarsfordelingen mellom Tonje
Rundbråten, Helene Gabestad og Estrella hos Viken FK.
● Ny avdelingsdirektør for avdeling miljø er Elin Tangen
Skeide. Hun går inn i styringsgruppen i PURA.
● Møte om Ytre Oslofjord neste uke, i regi av
planregionmyndigheten.
● Fagseminar 30. mars i regi av vannregionmyndigheten om
miljømål i landbruket, etter initiativ fra Østfold bondelag.
● Møte i vannregionutvalget siste uke i mai.
Tas til orientering.
8

Temagruppene

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

Temagruppe Landbruk.
Siste møte: 13.02.2020
Neste møte: 18.06.2020

3

LMJ

Temaer:
 Skibekken – status: Det er søkt om midler hos
Miljødirektoratet for utarbeidelse av skjøtselsplan. Avventer
svar på denne. Det blir innlegg om prosjektet i Skibekken
på seminar i regi av vannområder i tidligere Østfold
21.04.2020. Lars Martin og Knut skal foredra.
 Tiltaksanalyse for vannregion Glomma: NIBIO er invitert på
neste møte i temagruppen for å redegjøre for resultatene
for PURA.
 Handlingsplan for landbruk i PURA 2018-2022:
En revidert plan ble gjennomgått.
 Arbeidet med PURAs data i Vann-nett: Redegjørelse om
ferdigstilling av data for landbrukstiltakene: Tiltak,
kostnader.
 RMP, erfaringer fra siste søknadsomgang: Redegjørelse
ved Landbrukskontoret.
 Tiltaksstrategi for miljøvirkemidler: Redegjørelse for lokal
tiltaksstrategi.
 Fagmidler fra Fylkesmannen 2020: Redegjørelse for
tildeling av midler og aktuelle tiltaksområder.
 Nytt fra Fylkesmannen: Redegjørelse for aktuelle saker.
 Fagseminar 30.03.2020 i regi av vannregionmyndigheten
om miljømål i landbruket, etter initiativ fra Østfold bondelag:
Lars Martin skal holde innlegg om erfaringer med miljøtiltak
innen landbruket i Follo
Tas til orientering
Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt
bebyggelse (KOS):
Anita redegjorde for Line.
Siste møte: 16.01.2020.
Neste møte: 09.06.2020.
Ny leder for gruppen Line Lid Brække ønsker at gruppen
fortsatt dreier fokuset vekk fra ren rapportering til mer faglige
diskusjoner og erfaringsutvekslinger og på den måte prøver å
legge til rette for å dele og skape kunnskap blant gruppens
deltakere. Er svært positivt for å tiltrekke seg medlemmer i
gruppen. (det blir ikke bare ren rapportering og gir større faglig
utbytte for medlemmene).
Temaer 16.01:
 Notat om anbefaling av interkommunalt samarbeid innen
avløp i spredt bebyggelse: Arbeid lagt på vent pga. ny
organisering i flere av kommunene. Fokus er dreid mot
gjennomgang av gebyrsatser og ressursbruk i kommunene
ifm. forvaltning av spredt avløp.
 Tilførselsdata fra kommunene – rapportering for 2019:
Ferdigstilling av gruppens rapportering, ny gjennomgang av
rapporteringssystemet på neste møte der en viktig revisjon
skal gjennomføres. Utvikler av systemet, Norconsult, deltar.
 Gjennomgang av aktiviteter i kommunene linket opp mot
kommunenes plandokumenter innen følgende områder:
Utbedring/arbeider og tilsyn innen spredt bebyggelse,
utbedring/arbeider på kommunalt ledningsnett, overvann.

4

Line
Lid
Brækkke



Gjennomgang av viktige hendelser som vil kunne ha
betydning for vannkvalitet i det berørte vassdrag.

Tas til orientering
Temagruppe Biologi/limnologi
Siste møte: 28.02.2020
Neste møte: 04.05.2020 – temamøte med Norconsult; mal for
årsrapport.

KB

Temaer:
 Utvidet overvåking i Skibekken, midler fra Fylkesmannen
etter søknad i desember 2019, ref. sak 3. Gjennomgang av
hensikten med og opplegget for overvåkingen. Det kom råd
om hvordan eventuelt benytte miljø-DNA som parameter.
 Utfiske i Østensjøvann: Redegjørelse av status for planene
og budsjett for utfisket. Kun en forundersøkelse vil gjøres i
år, sammen med opparbeidelse av dialog med grunneiere.
Utfiske igangsettes fra 2021.
 Sensor i Årungenelva: Videreføring av eksisterende sensor
som hadde tekniske problemer sist sommer, men som vil
være operativ ett år til.
 Vanndata fra kommunenes problemorienterte overvåking
skal registreres i Vannmiljø: Øivind Løvstad, Limno-Consult
og Leif Nilsen, pensjonert fra Fylkesmannen, utfører
arbeidet. PURA ivaretar den økonomiske delen av
prosjektet ved innhenting av midler og utbetaling til
utøverne. Søknad til Fylkesmannen om midler er sendt
10.02.2020, svar avventes.
 Det avholdes et møte 04.05.2020 mellom temagruppen og
Norconsult om ny mal for årsrapport for
vannkvalitetsovervåking.
 Prøvetakingsstasjoner for PAH (polysykliske aromatiske
hydrokarboner) og THC (totalt hydrokarbon) for sporing av
forurensning fra vei. 8 veinære stasjoner er valgt ut.
 Fagrådet:
- modellering av Oslofjorden v/ NIVA: Snarlig ferdigstilling
- Miljødirektoratet gir, etter søknad, midler for
gjennomføring av risikovurdering av forurensede
sedimenter i fjorden. Prøvetakingsprogrammet er utvidet
med noen flere stasjoner.
 Øvrig: Sak til Fylkesmannen fra Nordre Follo kommune om
forurensning fra ny overføringsledning Ski-Haugbro.
Tas til orientering
9

Status for
prosjekter i
temagruppene

Skuterudbekken – erosjonsreduserende tiltak
Møte med grunneiere, brukere og Ås kommune avholdt
25.02.2020. Redegjørelse for programmet.
NIBIO skal utarbeide en plan for nødvendige tiltak i bekken.
Befaring med alle berørte parter etter påske.
Statens vegvesen skal også gjennomføre tiltak i bekken ifm.
flytting av NIBIOs målestasjon. Viktig å samordne SVVs
tiltaksgjennomføring med vår.
Tas til orientering

5

AB/
LMJ

AB/
Septik fra fritidsbåter – forbud mot utslipp:
ANB
Ås kommunes prosjektavdeling jobber med planlegging og
etablering av mottaksanlegg. Camilla Volnes er saksbehandler.
Formelle tillatelser fra byggesak og Fylkesmannen skal
innhentes, konkurransegrunnlag for innhenting av utøver for
etableringen skal utarbeides. Anita følger saken.
I Frogn trer forskrift i funksjon når mottaksanlegg i
Vindfangerbukta er på plass. Status her er at man venter på
uttalelse fra byggesak. Ledningstrase og strøm er på plass.
Tas til orientering
10 Kommunikasjon/
seminarer/
workshops

• Fagtreff: Fremtidens landbruk – på vei mot et klimasmart
presisjonslandbruk? Folkvang, Frogn, 10.03.2020
Lars Martin redegjorde for programmet. Dette ligger ute på
PURAs hjemmeside.

AB/
LMJ

Tas til orientering
• Vannregionsamling for Innlandet Viken vannregion 05. –
06.03.2020. Bidrag fra PURA
Anita redegjorde for samlingen, deltakere og opplegg.
Presentasjon fra PURA om innføring av forbud mot tømming
av båteptik fra fritidsbåter og utfiske i Østensjøvann.

AB

Tas til orientering
• Presentasjon av PURA i eierkommunene og forslag til videre
finansiering av vannområdet, - felles saksfremstilling
Avtaler gjort med alle kommunene unntatt Nesodden. Reidun
purrer på sin rådmann.

AB
RI

Tas til orientering
11 Runde rundt
bordet –
evaluering av
møtet

Godt, effektivt møte, viste at mange aktiviteter drives godt.
Møterommet hadde for lite luft, og det var litt dårlig plass.
Bedre møterom der vi pleier å være, i Kulturhuset.
Anita tar hensyn til dette når fremtidige møter avholdes: Ved
fullbooket Kultuhus går vi for møterom i noen av de andre
eierkommunene.

alle

12 Neste møte

17.06.2020 kl. 09.00 – 12.30. Kulturhuset i Ås er fullbooket den
uken. Knut sjekker om det er ledig møterom på Drømtorp, i
brakke.

Alle

6

AB

KB

